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\A ESTA

Eihcin nriyttelijrinkritin torvitse
suosiota soovuttaakseen esittrici
kappaletta alusta loppuun, kun
hrin vain onnistuu siinci nciytdkses-
sci, jossa csiintyy. Santoin ci
mydskritin viisaan tarvitse ptitistti
"Taputtakoo"-kriskl,yn asti: ly
hytkin ikri riittriri h),vcirin ja kun-
niakkoaseen eltimcitin. Mutta jos
sitti jatkuu pitemptitin, ei kannata
surra enempriri kuin ntaanviljeli-
ici kririn sul oi se n k e,rcit ajan ment yci
suree kescin ja syksyn tuloa. Ke-
viithcin on kuin nuoruuden ver-
tauskuvo jo viittaa tuleviin hedel-
miin, muut vuodenajat loos on
tarkoitct tu elonleik kuuseen .ja sa-
donkotjuuseen.

(Marcus Tullius Cicero, Van-
huudesta. Passus 70. Suont. Maja
Itkonen-Kaila.)

Toteutettavana ja tulossa olevat
ekikeikziii koskevat lainmuutok-
set ovat todella huomattavia yh-
teiskunnallisen ihmisnzikemyk-
sen muutoksia. Eldmdnkaaren
tyopanos saattaa sosiaalisesti
tiiysin hyvdksyttAviisti tiiyttya
muussakin kuin 65 vuoden viral-
lisessa idssd (tai 63 \uoden tm.,joka tapauksessa muussakin
kuin lailla yhteniiistetyssii i2issd).
Alemmassa idssd eliikkeelle siir-
tymisen kaikinpuolisen kunnial-
lisuuden tajuamisesta on jo
merkkejd ndkyvissl niin aikovis-
sa siirtyjissd kuin siirtymisoikeu-
desta piiiittiivissii pii2itoksenteon
eri portailla. Tyoeldm,iissd myo-
hem piiin viipymisen hyviiksynt2i
riippunee alasta, ympiiristosui ja
tilanteesta.

Lai nuudistusten vastaanottoa
on pyritty mittaamaan hakemus-
ten ja hyvdksyntdjen mii2iriillii.
Sekii yksikillistA varhaiseliikettii
ettd varhennettua vanhuuseld-
kettd on tAhdn mennessii kysytty
enemmdn kuin ennalta virallises-
ti oletettiin: Aha, reagoi lehdisto,
ei siis ole osattu olettaa oikein.
Jos elAkemuotojen kysyntii olisi
jiiiinyt viihdiseki. olisi varmasti
arvosteltu sdinnostcin ahtautta.

Ensimmdisen toteuttamis-
vuoden kokemusten pitiiisi ar-
vioinnin perustaksi kelvata enin-
tii2in iltapiiiviilehtiluokan hataili-
joille. Tdmiin kokoinen sosiaali-
turvan muutos on tarkoitettu yh-
teiskuntaan pysyvdsti vaikutta-
vaksi. Ensimmdisend vuonna
purkautuva patoutunut tarve ja
uutuuden tuottamat uteliaisuus-
reaktiot eivzit vielii osoita vastais-
ta vakiintuvaa kayttdastetta.
Tydttomyyseldke aikoinaan oli
niukassa kiiytossii usean luoden
ajan, ja lakia arvosteltiin epiion-
nistuneeksi, kunnes muuttunut

tycillisyystilanne osoitti sen todel-
lisen tarpeellisuuden. Kasvanut
tarve ndkyi elzikkeellesiirtymis-
lukuina jo ennen kuin tydtto-
myysellik keelle siirtymisen ikiira-
jaa ryhdyttiin ruosi kerrallaan pi-
tAmAdn alhaisena.

Iiiltiin moninaisen eliikeliis-
joukon karttuessa olisi yhteis-
kunnan Erkea tajuta, ettei tyo-
elAmdn tdyttyminen merkitse ak-
tiivisesta eliminotteesta luopu-
mista eikd yhteiskunnalhsen pu-
heoikeuden siirtdmisE nuorem-
mille. Tdmdn ymmdrldminen ei
aukea itsestdiin; kypsyihiin mer-
kitEva eliimdntarkkailija Cice-
rokin Vanhuudesta-teokseen kir-
joittamiinsa huomioihin vasta
eliikeiiissii.

Yrjd l-armola
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tigtOihin Uain [Jii#,:,i'r3"'lffiti;]l
tietoja. Eldketurvakeskukseen

lakipykAlistti muodostuu tdydellinen kuva jc>
kaisen tyo- ja elAkehistoriasta.

Tycintekijiiin eliikelaki seatea tie-
tojen salassapitovelvollisuudesta:
"Joka luvattomasti ilmaisee, mi-
td hdn ldssd laissa sdddettyjd teh-
tavia teytdessddn on saanut Lie-
tdd .jonkun henkilon taloudelli-
sesta asemasta tai terveydentilas-
ta, rangaistakoon sakolla. jollei
teosta muussa laissa ole sdiidetty
ankarampaa rangaistusta."

Tietojen salassapito on tycieldke-
jdrjestelmdn toiminnan kulma-
kivi. Vakuutettujen ja tietojen
antajien on voitava luottaa sii-
hen. etta heistA kerdttyjd tietoja ei
anneta ulkopuolisille. Tietosuo-
jaan kuuluu mycis se. etti henki-
ldsta kerettyjd tietoja kdytetddn
vain laissa sdddettyjen tehtdvien
hoidossa.

Henkil<j itse saa pyynnostii ja
tydelakeotepalvelun yhteydesvd
pyytiimiittiikin rekisteritietonsa
tarkistettaviksi. Ilman valtuutus-
ta tietoja ei anneta muille, ei edes
aviopuolisolle.

Eliikelakien sdinnoksiin perus-
tuen tietoja annetaan tyoeldke-
jdrjestelmdn toimeenpanoa var-
ten eldkelaitoksille ja tyoeliikejiir-
.jestelmdn valitusviranomaisille
sekd mycis lakisddteistd vakuu-
tusta harjoittaville vakuutuslai-
toksille.

Eldketurvakeskuksen ja eldkelai-
tosten velvollisuutta luoruttaa
tietoja on kuitenkin viime
na huomattavasti laajennettu
lakeihin otetuilla erillissddn
silld. Sellainen on
hallinnosta annetussa
kansanterveyslaissa ja
myyst urvala issa. Tietoja

sun mdlrddmiseksi. esimerkki
pysyvdishoidon
su.

Tyoeliiketietojen

HELENA LUCMA, Ix
E I ti k e t u rya k e s k u k sen e lcik a-
rc k i s t e r i t o i m i s t on ptiri ll i k k r)
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lisuutta laajentavia szihnnciksid
eliikejiirjestelmd ei ole ottanut
vastaan yksinonraan suopeasti.
On kyllii ymmdrretfdvdd, ettd tie-
tojen saannin ja vdlittdmisen eri
viranomaisten viilillii tulisi olla
joustavaa ja ettd yhteen rekiste-
riin jo kerdttya tietovarastoa py-
ritean hyodyntdmddn. Toisaalta
kuitenkin tietojen laaja luovu-
tusvelvollisuus saattaa vaikuttaa
oikeiden tietojen oikea-aikaiseen
saantiin eldkejdrjestelmdn kdyt-
tcion. Eldkkeen midrddmistd
varten tietojen kuitenkin tulisi
aina olla ehdottoman luotettavia.
On my6s otettava huomioon. et-
tdl eldkejdrjestelmdn kiiyttcion
tarkoitetut tiedot eivdt vdltEmat-
,ti sellaisenaan sovellu muille tie-
tojen tarvitsijoille. Niinpii esi-
merkiksi pysyvdishoidon mak-
sun mdiriimistd varten sdddet-
tiin Eldketurvakeskukselle vel-
vollisuus luoluttaa tieto eldk-
keen nrddrdstd. Ticto olisi tarvit-
tu nettomddrdstd. Eldketurva-
keskuksella on kuitenkin ainoas-
taan eldkkeen bruttomidrd. En-
nen uusien tietojenantovelvolli-
suutta koskevien s:ddnnosten liit-
timistai muihin lakeihin olisikin
selvitettdvd ainakin se, miten tyo-
eldkejdrjestelmdd varten talletet-
tu tieto soveltuu uuden kdyttdjdn
tarpeisiin.

Henkilcirekisterilakiehdotuksen
mukaan rekisteritietojen Iuovut-
tajalla olisi korvausvastuu, jos
virheellisten tai puutteellisten tie-
tojen luovuttamisesta ja kiiyttii-
misestd aiheutuu yksityiselle
henkilcille vahinkoa. Ehdotuksen
toteutuessa joudutaan pohti-
maan, voidaanko tyoeldkerekis-
terien tietoja luo',uttaa silloin,
kun jo etukdteen tiedetaan, etta
tieto ei sellaisenaan sovellu pyyta-

tarkoitukseen ja voi vddrrn-
mmerrettyna olla vahingolli-

annetaan tiedot automaattisesti
ldhes kaikista tyoeldkeratkaisuis-
ta. Tdstd poikkeuksellisesta me-
nettelysta on erikseen sovittu.
koska sitd on edellvttdnyt asioi-
den joustava ja nopea kiisittely.
Tyoeldkkeensaaja on yleensd
myos Kansanelhkelaitoksen
etuuksien saaja ja kummallekin
osapuolelle olisi tyoliistii ja hidas-
ta valittaa tiedot aina vain ta-
pauskohtaisesti joko lomakkeilla
tai magneettinauhalla. Tietojen
siirto riittavan varmasti atk-jiir-
jestelmdn kdyttocin suoraan toi-
sesta rekisterista on tekniikan
kehityttyii nyt tulossa mahdolli-
seksi. Onkin aiheellista ainakin
selvittdd mahdollisuus tietojen
vdlittdmiseen pelkdslddn laittei-
den yhteydenpidolla. Tiillciin tyci-
eldketiedot olisivat talletettuina
ainoastaan yhteen paikkaan,
Eldketurvakeskuksen rekisteriin.
Sieltd ne asian kdsittelyh varten
pyydettdisiin tai tarvittaessa au-
tomaattisesti vdlitettdisiin Kan-
saneldkelaitoksen tietojenkdsit-
telyjdrjestelmddn.

Tyoeliikejiirjestelmdn tictojen sa-
lassapitdmiseen liittyry jossain
midrin arveluttavana kohtana
yhden terveydentilaa koskevan
tiedon vdlillinen siirtyminen
tyonantajalle. Jos TEl--tycisuh-
tecssa oleva tyontekijd saa tdysi-
tehoista tyoky\ryttomyyseldket-
td, ei tycisuhteesta makseta va-
kuutusmaksua. Vaikka tyonan-
tajalle ei suoraan ilmoiteta tyon-
tekijiin tyokylyttomlf uii ja el2ik-
keelldoloa, tyonantaja voi sen
vakuutusmaksulaskelmasta pdd-
tell6. Kun yksityisyyden suoja tu-
lossa olevan henkilorekisterilain
mycitd entisestddn korostuu, olisi
kysymys maksuvapautuksen
muulla tavalla jdrjestiimisestd
syyta ottaa pohdittavaksi.

"Ah silme pieni
katso mitd vain"

Nykyisin Eldketurvakeskuksen
rekisteritiedot saa ndyttopddttee[-
le sekd El6keturvakeskuksessa
eri tyopisteissd etH elakelaitok-
sissa. Tietoihin kiisiksi paiisy
edellyttiiii paaueenkaytdn ja ky-
selyrutiinin tuntemista ja salasa-
nan antamista. Niiin estyy ulko-

puolisten pddsy rekisteriin. Re-
kisterien mahdollisen luvatto-
man tai asiattoman kdyton selvit-
tdmiseksi kaikki piiiitteelta teh-
dyt kyselyt talletetaan. Ndin voi-
daan jdlkeenpdinkin tarvittaessa
selvittdd milloin ja kuka tietoja
on kysellyt.

Henkilcit, joilla tyotehtdviensd
puolesta on oikeus kiiyttiili rekis-
teriii ja kysellli tietoja paetteelt5,
voivat sen tunnussanan antamal-
la tehdd. Eldketurvakeskuksessa
ja ty6ehkelaitoksissa tyoskente-
levien luontaisetuihin ei kuiten-
kaan kuulu re kisterit ie tojen kat se-
lu. Tama saattaa tuntua itses-
thdnselqrydelta, mutta Eldketur-
vakeskuksessa sifd on aina erik-
seen korostettu. Inhimillinen ute-
liaisuus saattaa herdtfdd halun
vain omaksi tyydytyksekseen
vilkaista rekisteristd, onko joku
tietty henkilo eldkkeelld, mistd
syysta, milla palkalla, tai ehkii
harmittomin asia, minkd ikdinen
hdn on. Rekisterin kiiytossii ja
siihen liittyviissd koulutuksessa
korostetaan kuitenkin aina. etfd
rekisteristd on lupa kyselliija kat-
sella vain t),otehtavien hoitoon
tarvittavia tietoja.

keutetulle VITA
annetaan niihin
nomaiselle ja lai-

yksikiidyn pyynncin pe-
kasiteltdvana olevan

ratkaisua varten. Tiilloin
ilmoittaa. kenesta tiedot
ja mihin tarkoitukseen

kiytetddn.

kelaitokselle etuuk-
yhteensovittamista varten
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Eliiketurvakeskus on
esittlnyt sosiaali- ja ter-
veysministeritille tytinte.
kijein eliikelain muutta-
mista siten, ettfr toistuvat
alle kuukauden mittaiset
tytisuhteet saman tytin-
antajan palveluksessa
oikeuttaisivat tytiellke
turvaan. Nykysdlnntis-
ten mukaan alle kuukau-
den mittaiset tytisuhteet
jiiiiviit eldketurvan ulko-
puolelle, vaikka ne muo-
dostaisivatkin olennaisen
osan tytintekijfrn toi-
meentuloturvassa. Tiillzi
niin sanotulla tytisuhtei-
den ketjuttamisella saa-
tetaan elfl keturvan piiriin
merkittlvl vlliinputo-
ajaryhmd. T:imfrn tyyp-
pistd tytiskentelvd esiin-
tyy erityisesti palvelu-
elinkeinojen pafissa ku-
ten hotelli- ja ravintola-
alalla sekfr kaupan piiris-
sI. Tarkoituksena on, et-
te muutokset tulisivat
voimaan jo ensi.luoden
alusta.

Muutoksen tarve

Ty6eldketurvaa rakennettaessa
6Gluwlla rajattiin elSketurvan

aa

ulkopuolelle tyosuhteet, joiden
perustcella tyontekijA ei ansain-
nut pddasialliseen toimeentu-
loonsa riittdvla ansiota. Tyosuh-
teelta cdellytettiin kuudcn kuu-
kauden yhdenmittaista kestoa.
Sittemmin rajaussiiSnnciksid on
huomattavasti lievennetty. Tyci-
suhteelta vaaditaan vdhintddn
yhden kuukauden yhdenjaksoi-
suutta seka tyciansioilta viihim-
mdismddrdd. joka vuoden 1986
indeksitasolla on 7J8 markkaa
kuukaudessa. Ra.iaussdAnnosten
tarktlituksena on rlllut. ettA tvci-
eldketurvan ulkopuolelle jdte-
tddn sellaiset lyhyet ja ansioiltaan
pienet tyosuhteet. joiden merki-
tys elSketurvaan on vAhdinen.

Huolimatta kuuden kuukau-
den rajausajan lyhentynlisesta
kuukauteen on kdytdnncissd
esiintynyt jatkuvasti tapauksia.
joissa tycintekijh jiiii ellketurvan
ulkopuolelle tyosuhteen lyhyen
keston vuoksi. Useirr tyontekijdn
toinreentulo rnuodostuu vksin-
omaan lyhvistd tyoskentc:lyjak-
soista.

Llhyet. usein samalle tyclnan-
tajalle toistuvat tyosuhteet ovat
tyypillisiii etcnkin monilla palve-
lualoilla. Niissd tapauksissa eld-
keturvan piiriin pdAsemincn on
jddnyt vaillinaiseksi. joissakin ta-
pauksissa jopa olemattomaksi.
Voidaankin sanoa. etta toistu-
vasti lyhyissd tycisuhteissa samal-
le tycinantajalle olevat tycinteki-
jdt ovat muodostaneet merkittd-
vdn vdliinputoajaryhmdn.

Epdkohtaa on korostanut se,
ettl tyon luonne on viimc vuosi-
na rakenteellisesti muuttunut.
Osa-aikatyo ja ylip?iiitiinsii lyhy-
et, satunnaiset tyosuhteet ovat li-
sddntyneet. Osa-aikaisissa ja tila-
pdisissd tyosuhteissa olevien
tyontekrjciiden sosiaali- ja eliike-
turva ei kuitenkaan ole kehitty-
nyt samassa tahdissa.

Viinre aikoina on kiinnitctty

entistd enemmdn huomiota osa-
aikatyohon ja osa-aikatycin sosi-
aaliturvan puutteisiin. Niinpii
nykyisen hallituksen ohjelmas-
sakin edellytetddn osa-aikatyon
sosiaaliturvan jdrjest:inristd.

Syksyllii l9tl2 sosiaali- 1a tcr-
veysministeri6 asetti toimikun-
nan. jonka tehtdvdn:i oli laatia
kokonaisselvitys osa-aikatl-ohon
liittyvistd eliike- ja sosiaaliturvas-
sa esiintyvistd puutteista ja epii-
kohdista sekii esittdd tt-rrmcnpi-
de-ehdotukset puuttciden kor-
jaamiscksi. Sanranaikaisesti tyo-
cldkejdrjestelmdn sisdlld selvitel-
tiin tilapdisten ja osa-aikaisten
tyontekrloiden eldketunan pa-
rantamista. Toimikunnan sckd
tyoelakejerjestelmdssii tehdyn
valmistelutyon tuloksena toleu-
tettiin jo vuoden 1985 alusta ns.
tvosuhtccn tcknincn katkaisu ti-
lanteissa. joissa tycintckrjd saman
tyosuhteen jatkuessa siirtyy tiiy-
siaikaisesta tyostd osa-aikaiseen
tyohon tai pdinvastoin. Tdnr:in
vuoden alusta tuli voinraan tyo-
suhteessa olevicn esiintvvicn tai-
teilijoiden ja toimittajien eldkela-
ki, jolla mm. keikkamuusikot ja
lieelance-ndyttelijdt pldsivdt la-
kisddteisen elaketurvan piiriin.
Viinreiseksi on jiidnyt toteutetta-
vaksi ns. ketjut),dsuhtciden saat-
taminen eldketurvan piiriin.

Vallitseva
soveltamiskdytdnto

Kdytdnndn ratkaisutoiminnassa
tyosuhteita ketjuttamalla on py-
ritty lieventdmddn nykyisen lain
eprikohtia. Jhlkik:itccn on eldke-
haken.rusten kisittelyn vhteydes-
sd katsottu. cttd sdAnncillisesti
saman tycinantajan palvelukses-
sa toistuva tyciskentely oikeuttaa
eldketurvaan, vaikka onkin ky-
symys erillisistd tyoskentelyjak-

soista. N;iin on voitu tehdi tilan-
tcissa. jtrissa tyoskentclv toistu-
vasti tapalrtuu sanralle t\ (lnanta-
tallc. Tiilliiin tvdskente lyn on
katsottu nruodostavan eldkela-
kien mielcssd vhclen vhdenjak-
soiscn tycisuhteen.

Vaikcutcna nrencttclvssa ()n
se. ette tapaukset on ratkaistava
nrittatilaustl,onri. Tdrlii or.r luorr-
nollisesti aiheuttanut ongelntia
eli.ikclaitosten. tvonantajien ju
tyaintekU(;iden kcskuuclcssa. Tiil-
lainen tilanne on epdtyydvttrivii
ja oikeusturvaa vaaranta,u'a kai-
kille osapuolille . Kukaan ci pvsty
ehdottomasti sitnonraan, onkcr
toistuva tyoskentely lvhvissd tvo-
suhteissa cldketr.rn'aan clikeutta-
vaa vai ci. Ltlpullisesti usia orr
uscissa tilanteissa ratkennut vas-
ta l'akuutusoikcudessa.

Oikeudenkdytenn6n luomaa
ketjuttanrismallia on s()\'ellettu
n)nr. muuttoyritrsten upunric-
Iriin. kartonkitchtaidcrr rriputtu-
jiin. kipsinpurkajiin ja muihin
tarvittacssa toihin kutsrrttaviin
tyontekijoitrin kuten kauppaliik-
kciden ja ravitsemusliikkeidcn
tyontckrloihin. Mycis csiintvvien
taiteilijoidcn. kuten muusikoider-r
ja niiyttehjrJiden, kohdalla kedut-
tanrismcncttclyi on lairjusti so-
vellettu.

Lain tulkinnalla ei tilapdisten
ja osa-aikaisten tyontckijoiden
eldketurvan puutteita voida kui-,
tenkaan riittdv:isti korjata.
lii mainitut sovcltamisratkai
on tehty yksittdisissd
JOlssa t1 i)c toJa la
uraa on voitu tarkastella
kin yksityiskohtaisesti. K
kaan kvscistd nrcncttelyii ci
soveltaa sitcn. ettd kaikkie n
tckijoiden oikeustur\a volsl
teutua. Tiimdn vuoksi on ollu
valttamatonta k5ytdd yksink,
tainen ja selvd menettely. jon
avulla voidaan poistaa
mal nrt r.l t puutteet
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Uusi menettely
Ldhtcikohtana muutosesitykses-
sd on, ettd myos kuukautta lyhy-
emmet tyosuhteet voivat tulla
eldketurvaan oikeutetuiksi. Edel-
lytyksend tdlle on, ettA erilliset
tycisopimuslain mukaiset tycisuh-
teet toistuvuudellaan ja sdinnol-
lisyydelliiiin muodostavat koko-
naisuuden, joka antaa tyonteki-
jalle merkittdvdn osan toimeen-
tulosta. Esityksen mukaan tyon-
tekijdn tulce olla saman tyonan-
tajan palveluksessa erillisissd alle
kuukaudcn mittaisissa tyosuh-
tcissa vdhintddn kolnrcn pcrdt-
tdisend kalcnterikuukautena si-
ten. etta ansiot kunakin kalente-
rikuukautena nousevat vdhin-
tddn tyontekijAin eldkelain mu-
kaiseen rajamddrddn. Lisiiksi
vaadittaisiin, ettd tyontekij:i on
tyossd kalenterikuukausittain
vdhintddn 20 tuntia.

Tehdyn csityksen taustalla on
ndkokohta. ettci muutoksen seu-
rauksena suoranaisesti puutut-
taisi eldketurvan piiriin pddscmi-
sen yhden kuukauden kestocdel-
lytykseen. Tyontekgiiin eliike-
laissa mddritelty tyosuhteen khsi-
te sdilyisi entisellddn. Lainmuu-
toksella ainoastaan yhdistettiii-
siin tyosopimuslaissa tarkoitcttu-
ja alle kuukauden mittaisia tyo-
suhteita yhdenjaksoiseksi tycin-
tekijiiin eliikelaissa tarkoitetuksi
tyosuhteeksi. Tdten uusi sddntci
ainoastaan laajentaisi nykyistd
sdAntod, joka koskee tyosuhteita,
jotka tyosopimuslain mielessd
kestdvdt ainakin yhden kuukau-
dcn. Eldkeoikeudellisen tyosuh-
teen katsottaisiin alkavan en-
simmdisen kysyn.rykseen tule-
van kalenterikuukauden errsim-
mdisend priivdnd, jolta tyosuh-
teen perusteella maksettiin palk-
kaa. Vastaavasti ketjutetun tyo-
suhtccn katsottaisiin paattyvan
pdhsddntdisesti kalenterikuu-
kauden viinreisend piiiviinii, jolta
viel6 maksettiin palkkaa. Tiill<jin
luonnollisesti r'dellytetddn, cttd
tycintekijh kaikkina el6kkeeseen
oikeuttavina kalenterikuukausi-
na saa ansioita laissa tarkoitetur.r
vdhimmdismd5rdn ja ette tyo-
tunteja on vdhintddn 20 kuukau-
sittain.

Nykysddnnosten nrukaan eld-
keturvan piiriin pddseminen rat-
kaistaan vdhimmdisrajan perus-
teella tai vaihtoehtoisesti saen-
nollisen vdhimmdisviikkotyci-
ajan perusteella. Tilanteissa. jois-
sa tyontekrjii ci saa ansioita
TEL: n vdhimmAismdiirdd, tycin-
tekijii kuuluu kuitenkin eldke-
turvan piiriin, jos hdnen sddnnol-

linen tyoaikansa on vdhintddn 20
tuntia viikossa. Tdlld sddnnoksel-
ld ei kuitenkaan tdnd pdivdnd ole
endd merkityst6, silld tycintekrliit
tulevat elSketurvan piiriin poik-
keuksctta jo pelkiin ansiorajan.
738 markan, perusteella. Tdssd
yhteydessd onkin esitetty, etta 20
tunnin viikkotyoaikaedellytys
kumottaisiin tarpeettomana.

TEL:n piiriin 10000 uutta
ryosuhdetta
Uudistukscn scuraukscna an i-
oidaan uusia tycisuhteita tulevan
tyontckijain eldkclain piiriin r uo-
sittairr noin 10000. Scn ansiosl.a
monet tydntekrliit. jotka tiihiin
asti epdoikcudenmukaisesti ovat
jddneet eldketurvan piirin ulko-
puolelle, tulevat samaan ase-
maan muiden tyontekijoiden
kanssa.

Tyonantajien on uudistuksen
jiilkeen helppo ilmoittaa eldke-
turvan piiriin myos osa-aikaisissa
ja tilapiisissd tyosuhteissa olevat
tyontekijdnsd, koska uudistuk-
sen scurauksena sddnnokset ovat
yksiselitteiset. Eldkelaitosten
kannalta tarkasteltuna tilanne
merkitsee olennaista parannusta,
koska vastaisuudessa voidaan
vdlttyii suurcksi osaksi hankalilta
jiilkiselvityksiltii.

Kaiken kaikkiaan uudistuksen
nopea toteutuminen helpottaisi
ja yksinkertaistaisi cldketurvan
piiriin pdiisemistd tilapdisten ja
osa-aikaisten tycintekij6iden
kohdalla. Erityiscsti se parantaisi
ndiden ty6ntekiidryhmien ase-
maa. Olisi valttamatonU. ctte
uudistus voisi tulla voimaan jo
ensi vuoden alusta lukien. Tdtd
tavoitetta puoltaa myos se, ettd
tycimarkkinaosapuolet ovat yk-
simielisesti nyt tehdyn esityksen
kannalla.

Tycisuhteiden ketjuttamisen
toteutuminen merkitsee laajan
osa-aikaisten ja tilapdisten tyon-
tekijoiden eldketurvan kehitte-
nrispaketin fiyttymista. Ketjut-
tamismallin toteutuminen yhdes-
sd tyosuhteen teknisen katkaisunja lreelance-eldkelain aikaan-
saamisen kanssa merkitsee kdy-
tdnnossh sitd, ettd osa-aikatycistd
ja tilapiiisistii ja lyhyistii tycisuh-
teista aiheutuneet el6keturvan
puutteet khytdnnollisesti katsoen
poistuvat.

ANTTI SUOMINEN
l/7, ekonomi

Eltiketurva keskuksen
lainopillinen johtaja
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Keskimtitirtiinen eltikeikA on hsken

T Vuonna 1970 siirryttiin
eliikkeelle keskimiiiirin
62-vuotiaana. Vuonna
1 985 eliikkeelle siirtynei-
den mediaani-ikfr oli 59
vuotta, mikl merkitsee,
ettA puolet eliikkeelle
siirtyneistii oli alle ja
puolet yli tuon iiin. Tiillii
veilin keski-ikd on vaih-
dellut siten, et|i elzik-
keelle siirtyneiden mdfr-
riln kasvettua heidiin
keski-ikrinsd on laskenut
ja pdinvastoin.
Keskimiiiirflinen eliike
ikI on vaihteluista huo-
limatta ollut laskeva.
Trendi niikyy mytis sii-
fi, etH vanhuuseldke-
iiisse eEikkeelle siirty-
neiden osuus on laskenut.
Kun 1970-luvun alussa
70--80 prosenttia siirtyi
eliikkeelle vasta ellke
iilssd, osuus luonna 1985
oli vain runsaat 40 pro-
senttia.
S5-@luotiaiden eri-
tyiseliikejiidestelyt ovat
viime aikoina alentaneet
eliikkeelle siirtyneiden
keski-ikfrii. Vuonna 1973
55-64-wotiaille mytin-
nettiin noin 39 prosenttia

-
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kaikista omae
vuonna 1985 jo yli
let. Tzind vuonna noin
prosenttia eliikkeelle
tyneistd on
tiaita.

Tiinii vuonna
keelle siirtyy
ihmisiii kuin koskaan
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-uuotiaiden erityisel?ikkeiden
nsiosta

vanhuusel6keikddn joka
alhai-loin oli pohjoisnraiderr

Tdmd olikin perusteltua aja-
llen suomalaisten suurta sairas-

utta ja keskimdirdistd ly-
e'linikiili

ussa tycieldketurvan taso oli
in alhainen. jolloin eliikettli

haettiin vain erittiin pakot-
ssa tilante issa. Tuolloin mvos

Itycillisy-vstilanne oli rllainen, ettd
vajaatyokykyisetkin saattoivat
jatkaa tyoskentelyddn.
Jhrlestelmdn lShestvessd kym-
menettd ikdvuottaan tilanne vd-
hitellen muuttui. Taloudellisen
kaslun ylldpitdminen vaati ta-
loudenpitiijiltii kovem pia otteita.
tapahtui maatalouden ja muun
tuotannon rakennemuutoksia.
TyokyvyttonrAt ja iakkaAt tyon-
tekijdt huomasivat dkkil olevan-
sa ei+oivottuja tyomarkkinoilla.

Svntvnvl.ti tilannctta pyrittiin
helpottamaan mm. eldkejdrjeste-
lyin. Sziiidettiin maatalousyrittd-
jiii ja muita yrittajia koskevat
tyoeldkelait seka tydttdmyyselii-
ke ja lievennettiin tycikyvyttci-
myyseldkkeen kriteereitd. Lisiiksi
eldkkeet alkoivat olla tasoltaan
sen suuruisia. ettd eldkkeelle

n oli varteen otettava
ihtoehto. Seurasi ennenndke-
tcin tydkyvyttdmyyseliikkei-

lukumddrdn kasvu. Vajaa-
ykyisten siirryttyA suhteelli-
lyhyen ajan sisdlld sankoin

koin eliikkeellc ja tycillisyyden
parantuessa, tydkyvltto-

keen hakemukset taas
vdt

ivdlissd talouden
ne muuttui hyvin

syvdksi matalasuhdan-
, jonka seurauksena tycit-

kertaa tilanne ei purkautunut
tycikyvy.ttcimuuseldkehakem us-
ten lisidntymisend, osaksi ilmei-
sesti tuolloi n julkisuudessa virin-
neen tydkyvyttomyyseldk keiden
hylkiiiimistii koskevan keskuste-
lun vuoksi. Tilanne erosi luulta-
vasti myos siten vuosikymmenen
alun tilanteesta, ettd tytieldmdstd
syrjdytyminen nyt oli vdhemmdn
riippuvainen yksilon tydkykyyn
liittvvistd seikoista ja enemmdn
riippuvainen tyon puutteesta.

Myos tuolloin asiaa pyrittiin hel-
pottamaan el6kesektorin toi-
menpiteilld. Pikaparannuksena
iiikkiiimpien henkiloiden autta-
miseksi alennettiin tyottomyys-
eldkkccn aluikdrajaa ensin
58:aan ja sitten 55 vuoteen. Eld-
keikdkomitea oli jo aloittanut
tycinsh. Tdmdn tycin tuloksena
tuli kuluvan vuodcn alussa voi-
maan kaksi joustavan eliikeikii-
jdrjestelmdn kolmesta eliikelajis-
ta, joiden tarkoituksena on hel-
pottaa ikdiintyvicn tyontekijcii-
den elSkkeelle jiiiimistii. Jo tdtd
ennen oli sdddetty maatalouden
ja rintamaveteraanien omat eld-
kejiirjestelyt.

Liihellii vanhuuselikeikhh ole-
vien eliikkeensaajien lukumdd-
rdn viimeaikaisen kaswn takana
ndyttdd siis olleen tietoinen pyr-
kimys joustavoittaa eldkeikdd sil-
loin, kun yksilcilliset tai yleiset ta-
loudelliset seikat vaikeuttavat
tyon jatkamista yleiseen elAke-
ikddn saakka.

Tybeldketurvan
kehityksesrd

Tycieliikejiirjestelmdn tultua
voimaan 1.1 .1962 lakisdAteinen
eldkevakuutus sisdlsi turvan
vanhuuden tai tyokyvrytttimyry-
den varalta. Yleinen elhkeikii
vahvistettiin 65 vuodeki ja tiitii
nuoremmat saattoivat hakea
eldkettd vain tyokyrryttcimyyden

perusteella. Alussa tyoeldkelait
koskivat vain tyontekijoitd.
Tyoeldketurva on noista ajoista
tuntuvasti parantunut. Uudet
eliikelajit ja karenssiaikojen ly-
hentaminen ovat kasvattaneet
tyoeldkelakien piiriin kuuluvien
miiiiri2i. Myos eliikkeiden tasoa
on nostettu seatamalle vanhim-
pien ikiiryhmien eldkkeille tietyt
vdhimmdisprosentit ja korotta-
malla elSkkeen karttumista yh-
dcstd proscntista puolccntoista
prosenttiin ansai ntavuotta kohti.
Vuonna 1967 tuli voimaan per-
he-eldkelaki. jonka ansiosta
naispuoliset lesket ja lapset saivat
oikeuden eldkkeeseen puolison
tai vanhemman kuoltua. Vuon-
na 1970 yrittiijien ja maatalous-
yrittiijien eldkelait tulivat voi-
maan. mikd on lisdnnyt suuresti
eldkkeiden lukumddrdd. Tyoky-
vyttdmyryseldkkeiden mycintd-
minen osaeldkkeenh vuodesta
l97l liihtien on korostanut tdtd
kehitystd.
Kiinnostavan ilmion sosiaaliva-
kuutuksessa nruodostavat ldhelld
eliikcikiiii olevien ikAryhmien
eldkemuodot. joita on sdddetty
l9TGluvun alusta ldhtien. Ensin
uudistukset koskivat vain ikd-
ryhmdd 60-64-vuotiaat. mutta
l9TGlur.un puolivdlistd ldhtien
lakimuutokset ovat kohdistuneet
myos alle 60-luotiaisiin. Usein
on kysytty ovatko eldkeuudis-
tukset suoranaisesti alentaneet
todellista eliikeikiiii vai ovatko
uudet eldkemuodot vain absor-
boineet osan perinteisen tydky-
vyttomyryselak keen hakijoista.

Asian valaisemiseksi esitdn eldk-
keiden lukumSdrien kehitystd
ennen eldkeuudistuksia ja niiden
jiilkeen sekd eldkkeelle jaSneiden
keski-iiin kehitystd vastaavalta
aikaviililtii. Lisiiksi ndytdn miten
tyoelhmdstd suoraan vanhuus-
eldkkeelle siirtyneiden osuus
vanhuuseldkkeistd on muuttunut
vastaavana aikana ja kuinka al-

LEENA LIETSALA. rzr
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kaneiden ja voimassa olevien
eldkkeiden osuudet vakuutel.uis-
ta ovat kehittyneet.

Analyysi pohjautuu tdtd tarkoi-
rusta varten tehtyihin erityistilas-
toajoihin, joissa on tilastoitu al-
kuperdinen eldkkeelle siirtymi-
nen mutta ei esimerkiksi varr-
huuseldkkeiden jatkoeliikkeitii
eikd muitakaan eldkelajimuutok-
sla.

Eliikelajit ja niiden
myontdmisen edellytykset

Vuoteen l97l saakka alle 65-
vuotiaille hakijoille ainoa tarjolla
oleva eldkelaji siis oli tydkyvyt-
tomyyseldke. I .1 .197 | ldhtien on
yli 6Gvuotiailla. pitkiiiin ty6ttci-
minh olleilla vakuutetuilla ollut
mahdollisuus hakea tyottcimyys-
eldkettd. Tycittomyryse16kkeen
syntyyn oli vaikuttanut l96Glu-
vun lopun kohonnut tyottd-
myys. Kohentuneen tyollisyydenja tyokyvryttdmyyseldkeputken
ennen kokemattoman imun an-
siosta tyottdmyyseldkkeiden lu-
kumddrdt pysyivht hyvin alhaisi-
na l9TGluwn loppupuolelle
saakka. Tiilloin rlijiihdysmiiisesti
kasvanut tyottdmyys lisiisi eliik-
keiden mddrdd moni nkertaiseksi.
Mddrdn kasvuun vaikutti selvdsti
uusien ikdluokkien mukaantulo,
kun eldkkeen alaikdrajaa vuorura
1978 alennettiin 58 vuotecn ja
vuonna 1980 edelleen 55 vuo-
teen.

Seuraavina eldkemuotoina tuli
kaksi maatalouden rakenne-
muutosta edistdvdd eliikelajia,
sukupolvenvaihdos- ja luopumis-
eldke. Ne tulivat voimaan vuon-
na 1974, jolloin maatalousyrittd-
jien eliikeliiistyminen oli suu-
rimmillaan. Sukupolvenvaihdos-
eldkkeessd noudatettiin tyotto-
myyseldkkeen ikiirajoja, mutta
luopumiseldkkeeseen saivat oi-
keuden kaikki 55 vuotu UytE-
neet. Vuonna 1980 kun tvdtto-

malaista
luotacssa

tyoehkejarjestel-
piiiidyttiin kiin-

l

moninkertaistui. Tiillii



myyselakkeen alaikdrajaa alen-
nettiin 55 vuoteen myos suku-
polvenvaihdoselakkeessd tehtiin
samoln.

Heti voimaantulon jdlkeen suku-
polvenvaihdoseliikkeit^ii mydn-
nettiin suhteellisen vdh6n, lisiys-
tA on upahtunut vasta vuodesta
1980 liihtien. Luopumiseldkkei-
den lukumddrdt ovat olleet var-
sin vaatimattomat l9TGIuvun
puolivdlissd tapahtunutta parin
vuoden nousua lukuun ottamat-
ta.

Vuoden 1982 puoliviilissd rinta-
maveteraanit saivat oman var-
haiseldkkeensd. Heti alkuvai-
heessa eldkkeelle hakeuduttiin
kaikkein innokkaimmin. vaikka
eldkkeen saamisen edellytykset
vield olivat suhteellisen kiredt.
Alkaneiden eldkkeiden luku-
mddrdt vdhenivdt kriteereiden
lieventymisestd huolimatta aina
tdmdn vuoden alkuun asti. Tana
vuonna veteraanieldkkeiti on al-
kanut nelinkertainen mddrd vii-
me vuoteen verrattuna. Rinta-
maveteraanieldkeldiset ovat jo
varsin idkkditd. alle 6Gvuotiaita
on vain seitsemdn.

Tdmdn vuoden alussa tulivat
voimaan ensimmdiset varsi naiset
varhaiseldkkeet. Yksilcilliseen
varhaiseldkkeeseen on oikeus
pitkiiiin tyossd olleilla 55-*
vuotiailla, joiden tyokyky on
alentunut. Tydkykyii arvioitaes-
sa otetaan huomioon sairauteen.
vanhenemiseen. rasittavaan tvci-
hcin ja vaikeisiin ty6olosuhteisiin
liittyvat tekijiit. Tyokyvyn ar-
vioinnissa kiinnitetddn yksilolli-
sessd varhaiseldkkeessd vdhem-
mdn huomiota lddketieteellisiin
tekrjoihin kuin perinteisessd tyo-
kyvyttdmyyselAk keessS.

Varhennettua vanhuuseldkettd
saavat yli 6Gvuotiaat, jotka lo
pettavat tycinsd. Eldke makse-
taan pysyvdsti pienennettvnd
mvcis varsinaisen eldkeidn jdl-
keen. Pienennys on kuusi pro-
senttia varhennusikdvuotta koh-
den tdydestd vanhuuselikkeest6.
Uudet eldkemuodot ovat saaneet
varsin innostuneen vastaanoton
hakijoiden taholta. Syyskuun lc>
pulla varhennettuja vanhuus-
eliikkeitii oli maksussa jo 3 700 ja
yksildllisi2i varhaiseldkkeitd noin
5100. Yksilollisen varhaiseldk-
kecn ennakkopddtcistd on toi-
saalta hakenutjo runsaat 14000,
joten maksuun tulevien eliikkei-
den mddrd saattaa nousta vield
puolella vuoden loppuun men-
nessd.

Perinteisen tyo-
kyvyttomyyseliikkeen
ja muiden ennenaikais-
eliikkeiden hakijoiden erot

Tyokpyttomyyseldk keen saajis-
sa on tilastojen ja tutkimusten
mukaan enemmdn miehiii ja
enemmdn eronneita ja naimat-
tomia kuin vastaavanikdisessd
vdestossd keskimddrin. Tyriky-
r.ryttdmiksi tullaan varsin raskais-
ta ammateista - viimeisend on
usein jokin matalan statuksen
ammatti, joka ei kelpaa muille.

Uudet eldkemuodot ovat laajen-
taneet sitd henkilcipohjaa. josta
hakeudutaan eldkkeelle. Ensin-
ndkin tietyt erityisryhmdt kuten
rintamaveteraanit ja maatalous-
yritt2ijiit ovat saaneet omat eldke-
etunsa. Ikddntyneet tycittdmat
on sisdllytetty eldketurvan piiriin.
Lisiiksi naiset ovat hakeutuneet
entista enemmdn eldkkeelle ja
naimisissa olevien kiinnostus
eliikkeitii kohtaan on lisddntynyt.
Toiseksi ennenaikaiseldkkeelle
hakeudutaan nykyiiiin kevyem-
mista ammateista. lievemmistd
sairauksista ja muutenkin hel-
pommista olosuhteista kuin ai-
kaisemmin. Eliikkeenhakijoilla
on takanaan ehjempi ja usein pi-
dempi tyoura ja ehkii myos pa-
rempipalkkainen tyci kuin aikai-
semmin. Tiimii niikyy eliikkeiden
suuruuksissa. jotka muissa en-
nenaikaiselSkkeissd ovat keski-
mddrin korkeampia kuin tyciky-
vyttomyvseldkkeissil.

Vuosittain my onnettyj en
eliikkeiden jakautuminen
i[n mukaan

Vuonna 1970 eli vuotta ennen
tycittomyyseldkkeen voimaantu-
loa myonnettiin 55-64-vuotiail-
le runsaat 12000 uutta eldkettd.
Uusiin eldkkeisiin luetaan tarkas-
telussa mukaan kaikki muut
eldkkeet paitsi perhe-eliikkeet ja
jatkoelakkeene myonnetyt van-
huuseldkkeet. Tuolloin 55-*
vuotiaille mydnnettiin noin kol-
mannes kaikista uusista eldkkeis-
ta. Vuoteen 1973 mennessd
mycin nettyjen eldk keiden mdard
kasvoi kaikissa ikiiryhmissii,
mutta erityisesti alle vanhuuseli-
kcik6isten joukossa. jossa uusicn
eldkeldisten miiiirii liki kaksin-
kertaistui woteen 1970 verrattu-
na. 55-64-vuotiaiden osuus uu-
sista eldkeldisistii oli jo noin 39
prosenttia.

Vuodesta 1974 vuoteen 1981
mennessd uusien eldkkeensaajien
mddr6 vdheni kaikissa ikiiryh-
missd, alle 55-vuotiaiden ryh-
mdssd noin puolella ja 55-64
vuotiaiden ryhmdssd yli kol-
manneksella. Viimeksi mainittu
ikiiryhmii sai vuonna l98l noin
39 prosenttia uusien eldkkeiden
lukumddrdstd. Vasta vuosina
1983-85. jolloin ikiiryhmiille
myonnettiin vuosittain yli 28000
eldkettd, 55-64-vuotiaiden
osuus uusista eldkkeistd ylitti 50
prosenttia. Tdn6 vuonna ikh-
ryhmiille on myonnetty liki
24000 eldkettd yo 30.6.1986
mennessd, mikd vastaa noin 60
prosenttia l.l-30.6.1986
mycinnetyistd uusista eldkkeistd.

Voidaan siis todeta. etta 55-64-
vuoden idn merkitys eldkkeelle
siirtymisen ikdkautena on tllld
vuosikymmenelld voimistunut.

Moniko saavuttaa
vanhuuselekeiln ennen
kuin hakeutuu ellkkeelle?

Vuosittain mycinnettyjen van-
huuseldkkeiden lukumddrti kas-
voi l9TGluvun alkupuolella sekd
jdrjestelmdn laajenemisen etth
elinihn pidentymisen ruoksi.
Vuodesta 1974 ldhtien uusina
myonnetyt vanhuuseldkkeet
ovat kuitenkin jatkuvasti vdhen-
tyneet. Tdmi johtuu siitd. ettd
eldkkcensaajat yhd enenevdssd
mddrin ovat jdrineet eliikkeelle jo
ennen vanhuuseldkeikd6. Kun
vuonna 1970 80 prosenttia siirtyi
eldkkeelle vasta elakeiassS, vas-
taava osuus vuonna 1985 oli vain
runsaat 40 prosenttia.

Osuus ei ole pienentynyt lineaari-
sesti, vaan pienenemisvauhti oli
suurimmillaan vuosina 191 0-7 5
ja vuosina 1984--85. Vuosina
1980-81 uusina alkaneiden
vanhuuseldkkeiden osuus jopa
nousi pari prosenttiyksikkod.
Tiillii on yhteyttd tyokyrv,atto-
myyseliikkeidcn mddrdn ennd-
tysmdiseen kasvuun vuosina
1970-73 ja sita seuraavaan
eldkkeiden vdhenemiseen vuosi-
na 1974--1981.

Vuonna 1985 vain 36 prosenttia
vanhuuseldkeikddn tulleiden
miesten eldkkeistd alkoi uusina.
Naisista liki puolct aloitti eldke-
ldistaipaleensa vasta el5keidssd.
Tdnd vuonna mvcinnettyjen en-
nenaikaise16kkeiden suuri mddrd
pienentid ldhivuosina myonnet-
tdvien uusien vanhuuseldkkeiden
lukumiidrdd huomattavasti.

Eliikkeelle siirtyneiden
lukumddrdn kehirys
vuosina 1970-1985
Tiettynd vuonna
na eldkkeelle siirtyneiden
riippuu tietenkin mycis siitii,
jonko eliikkeitd vastaaville
kohorteille on mycinnetty a
sempina vuosina. Samaten kaik
ki ennen van
myonnetyt eldkkeet pienentd
uusien vanhuuseldkkeiden
rdd. Tdstd syysja olen
lussani huo mlornut kaiken ikA
ten uusia omaeldkkeitd
dessani uusien eldkernuoto
vaikutusta eldkkeiden k
naisrnddrddn ja eliikeikiiZin.

Kuviosta I ilmenevdt vuosi
1970-1985 eldkkeelle
den lukumddrdt ja vastaavat
diaani-i5t. Lukumriiirl
erittdin voimakkaasti I
alkuruosina ja vdheni miltei yh
voimakkaasti vuosik
puoliviilissii. Vuosiky
1970-80 vaihteessa
siirtyneiden lukumddrh oli
simmillaan sitten vuoden I
Vuosina 1982-tl5 seurasi uusi'
nousu ja tana luonna tullaan il-
meisesti ylittamaan huippuluku
vuodelta 1973.

Vuonna 1970 siirtyi noin 35000
henked eldkkeelle. vuonna 1973
lukumddrd oli jo liihes 60000.
mutta vdheni sitten vuosikym-
menen vaihteeseen mennessd
runsaaseen 40000:een. Viime
vuoden aikana tuli noin 55000
uutta ellkeldist6.
Kuviosta 2 niihdiiiin. etta trendi
l9TGlur un alussa hvvin voi-
makkaasti riippui MYEL:n ','oi-
maantulosta, jolloin nraatalous-
yrittAjille myonnettyjen cliikkei-
den lukumddrd hetkellisesti ylitti
jopa TEL:n lukumddrdn. Lislksi
trendi riippuu liihinnii tydkyvyt-
tcimy_vseldkkeiden kehityksestd.
TAmd on havaittavissa kuviosta
4. jossa eldkkeelle siirtyneiden
lukumdArdt on jaoteltu eldkelajin
mukaan. Samaten kuviosta
diiiin. etta 55-64-vuotiaic
vaihtoehtoiset eliikelajit alkoi'
kasvaa voirnakka;usti vasta
sien 1977-1978
tycittomyyden yhteydessd,
ka esim. tycittomyyseldke
voimaan jo vuonna 1971.

TEL:ssd vaihtoehtoisten
keiden merkitys korostuu.
TE,L:ssd tyokylyttom
kciden lukumd;irii l'iihcnl
desta 1974 liihtien. mutta ei si

E
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Kun verrataan kuvioiden l-3
lukumAArdkuvaajia toisiinsa.
niihdiiiin. ettd l9TGluvun alun
lukumddrdinen kasvu johtuu
pddasiassa MYEl:stli ja 1980-lu-
vun kasvu taa-s TEL:std.

Lisiiksi 1970-luvun kasru aiheu-
tui tyokyryttomyyseliikkeistii ja
l98Gluvun kasvu 55-64-vuo
tiaiden vaihtoehtoisista eldkkeis-
tri, liihinnli tyottomyyselak keistd.
TEL:ssh suurin vaikutus eldk-
keidcn kasvuun on ollut lyottci-
myyseldkkeen ikdrajan alentami-
sella 5tl:sta 55:een ruoteen.

Eliikkeelle siirryneiden
keski-ikii

Vuonna 1970 siirrvttiin eldkkeel-
le keskimddrin 62-vuotiaana.
Vuoteen 1973 mennessd mediaa-
ni-ikii laski 60 vu()teen ja nousi
taas melkein 62:een vuoteen 1978
mennessd. Sen jdlkeen mediaani-
iki on laskenut melko tasaiscsti
lukuunottamatta tyottdmyys-
elakkeen ikdrajan alentamisesta
johtuvaa laskua vuonna 1980.

Vuonna 1985 cliikkeelle siirty-
neiden mediaani-ikii oli 59 vuot-
ta. mikd merkitsee. ettd puolet
eldkkeelle siirtvneistd oli alle ja
puolet yli tuon iAn. Tdrkedd on li-
sAksi tietdd. end 22 proscnttia
eldkkeelle siirtyneistd oli alle
55-vuotiaita ja 27 prtlscnttia
65-vuotiaita tai vanhempia.

Mediaani-ikii- ja lukumdhrdku-
vaajat navttdvlt nriclenkiintoisen
riippuvuuden eldkkeelle sirrty-
neiden lukumiiiiriin ja iiin viilillii.
Eliikkcelle siirtyneiden mriSrAn
kasvertua heiddn keski-iklnsd on
laskenut ja pdirr vastoin. Kuvion
I mukaan suhde on kolmen pe-
riodin aikana poikennut tdstd:
vuonna 1976. vuonna 1979 ja
vuosina 1984-85. Vuoden 1976
keski-idn lasku samanaikaisesti
kuin eldkkeelle siirtyneiden mdd-
rii laskijohtuiTEL:n ja MYEL:n
painotuksen muutoksesta.
TEL:n ja MYEL:n kuvioista ei
siten nay vastaavaa ilmio6.
Vuoden 1984 suhteellisen alhai-
nen keski-ikd selittyy silld. etth
tuolloin 65 vuotta tdyttdneiden
mddrd oli erityisen pieni, koska
l9l9 syntyneiden kohortti sodan
vuoksi oli pieni. Vuoden 1920
syntymdkohortin suuruus selit-
tdd samalla tavalla luoden 1985
suhteellisen isoa vanhuuseldke-
kohorttia ja nousevaa mediaani-
ikid. Vuoden 1979 keski-iiin las-
kulle .ja samanaikaiselle luku-

mddrdn pienentymiselle en ole
keksinyt mitaan yksinkertaista
selitystd.
Intuitiivisestikin ajatellen eldk-
keelle siirtyneiden keski-iiin pi*ii-
si laskea kun mddrd nousee.
Riippuvuus ei kuitenkaan ole
ihan yksinkertainen. Siihen vai-
kuttaa eldkelakien voimassaolo-
aika. ikiikohorttien suuruus. elin-
idn pituuden kehitys, yleinen eld-
keikii ja eri ikdryhmien tyokyq.t-
tcimyvsriskit. Hyvin voimak-
kaasti siihen mycis vaikuttavat
sellaiset eliikejiirjestelyt, joiden
avulla uusille vaestoryhmille
avautuu mahdollisuus siirtyii
eldkkeelle. Tydttomy-yseldkkeen
ikdrajan alentaminen alensi kes-
ki-ikaa tilanteess.r, j ossa eliik keel-
le siirtymisikd oli keskimiiiinn yli
60 vuotta. Vuonna 1980 tyott6-
myyseldkkeellc siirtyncidcn me-
diaani-ikii oli vain 57 r'uotta.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
(55-64-vuotiaille) ja varhenne-
tun vanhuuseldkkeen ($-*
vuotiaille) voimaantulo tdnd
vuonna, jolloin keski-ikd on alle
60 vuotta. ovat nostaneet keski-
mddrdistA eldkkeelle siirtvmis-
ikaa 60 vuoteen. Ovathan var-
hennetun vanhuuseldkkeen saa-
jat keskimddrin 62-vuotiaita ja
vksilollisen varhaiseldkkeen saa-
jat keskimriiirin 59-vuotiaita.

55-44-vuotiaiden
eliikkeelle siirtyneiden
osuus ei-eliikkeellii
olevasta vdestostd

Milta ehkkeelle siirtyneiden lu-
kumddrdt sitten ndyttdvit. kun
ne suhteutetaan samanikdisten
ei-eldk keelld olevien vakuutettu-
jen lukumiiinin')
55-64-vuotiaiden eldkkeelle
siirtyneiden osuus edelld mhdri-
tellyistd vakuutel uista nousi
vuoden I98l tasosta,joka oli 6,5
prosenttia vuodessa, liki I I pro-
senttiin vuodessa. Tdlld tasolla se
on pysynyt tdhan 'vuoteen asti.
Kuluvan vuoden ensimmdisen
vuosipuoliskon aikana eldk keelle
on siirtynyt jo 9 prosenttia ik5-
ryhmdn ei-eliikkeellii olevasta
vdestcistd, 6G-64-vuotiaiden
ryhmdssd perati l2 prosenttia.

l980rluvun aikaisempina vuosi-
na tyokyvy.ttomien osuus alka-
neista 55-64-vuotiaiden eldk-
keistd oli yli kolmannes. Tdni
vuonna se on end6 neljdnnes.
TydttdmyyselSk keiden osuus al-
kaneista eldkkeistd. joka viime

vuosina on ollut ldhes puolet, on
tdnd vuonna jonkun verran

vln

ellikkeellii olleista vakuute-
tuista sai ty6ttcimyyseldkkeen
L l-30.6. vdlisend aikana.

Uusien varhaiselhkkeiden osuus
tdnd vuonna mycinnetyistd ikd-
ryhmdn eldkkeistd on liki neljdn-
nes. 6G-64-vuotiaiclen cldkkeis-
td niiden osuus on noin kolman-
nes.

Alle vanhuuselakeikeisten
elikeldisten osuus

't ...samanikdsestd vdestostd
vuosina 1978-1984
Vuosittain myonnettyjcn eldk-
keiden lukumearat ovat vaihdel-
leet niin ,,'oimakkaasti. etti oi-
keamman kuvan eldkckiistvmi-
seste antavat eldkeldistcn vdesto-
osuudet vuoden lopussa. Vertai-
lukelpoisia lukumidrltietoja tyo-
eldkelakien piiriin kuuluvasta
v:iestostd on olemassa vuin r,uo-
silta 1977-1984. Siten l97Glu-
vun alkua ei voi valaista tdlte
osin. mutta aikasarja riittee k),lla
55-64-vuotiaiden erityiselhk-
kciden vaikutusten selvittdmi-
seen.

Alle 65-vuotiaiden omaekikeldis-
te n osuus edcllA mddritcllystd va-
estosta on noussut aikaviilillii
I 97tt- I 9ti4 r'ulaasta tl proscntis-
ta yli 9 prosenttiin. Sarnanaikai-
sesti alle 55-vuotiaiden el;ikeldis-
ten osuus on laskenut -1,-1 prosen-
tista 2.8 prosenttiin sanranikdi-
sesta vaestostai. mikd johtuu t-v"o-
kyvyttcimien madrdn vdhcnemi-
sestd. Tycikyvyttomien mddrd ei
ole tdmdn periodin aikarra erityi-
sesti vahentvnyt 55-64-vuotiai-
den ikiiryhmiissh ja kun rinnalle
on sdddetty vaihtoehtoisia eld-
kemuotoja. niin tamen ikiiryh-
mdn eldkeldisten osuuksissa on
yhdeksdn rosenttlv ksi on kas-P k
vua. Sur
TEL:ssh
Vuosina

unnta kasvua otl olja pienintii YEL
1979-1984 TEL:n

keldisten osuus lain piiriin kr
luvista kasvoi 29 prosentista
prosenttiin. Osuudet ovat ku
tcnkin olleet tasoltaan k
mat LEL:ss'd ja MYEL:ssii,
hin kuuluu ruumiillista. usei
raskasta tycitd tekevid henki
Vuonna l9t't4 LEL:n piiriin
luneista 55-64-vuotiaista
puolet oli eliikeliiisiii.
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Muitakin eroja on havaittavissa
eldkelaeittain. Alle 55-vuotiaiden
eldkeldisten osuus lain piiriin
kuuluneista vdheni aikavlilitlii
1978- 1984 noin kolmanneksel-
la YEL:ssA. n'rutta vain kolme
prosenttia (0.1 prosenttiyksik-
koii) TEL:ssii. Siten YEL on ai-
noa laki. jossa alle 65-vuotiaiden
cldkeldisten osuus vdestostA laski
kyseiseni peri<xlina. Siitii huoli-
matta 55-64-vuotiaiden vAestii-
osuus nousi nrvos YEL:ssa.

Johtopddtoksid

Kirjoitukseni alussa esitettyyn
k,vsymykseen. ovatko eldkeuu-
distukset alentaneet todellista
eliikeikiiii. r'astaukseni on mvon-
tdvd. Keskimldrdisen eldkeidn
aleneminen on havaittavissa sekd
mediaani-idn muutoksesta ettd
55-64-vuotiaiden eldkkeelle
siirtyneiden lukumddrdn kasvus-
ta. Lisdksi nykyiiiin yhd harvem-
pi siirtyy eldkkeelle vasta van-

( i huuseldkeidss6. Toisaalta kehitys
-s-s ei ole ollut tasaista sen kum-

memmin mediaani-idn kuin uu-
-5(/ sien vanhuuseldkkeiden osuuderr

kohdallakaan. Eldkkeelle siirty-
J-5 neiden keski-ik:i nousi l97G.lu-

vun lopussa ja uusina alkaneiden/(/ vsnl.,rw.liikkciden osuus kaikis-
ta alkaneista vanhuuseldkkeistA

-l-5 jopa nousi hiukan vuosina 1980
ja l9tt l.

lt)
55-64-ruotiaiden eldkelSisten

l_i osuus samanikdisestd, tyoeliike-
lakien piiriin kuuluvasta vdestrjs-
ta on my6s kasvanut, sitd vastoin
ei alle 55-vuotiaiden vastaava
osuus. E,ldkekiistyminen on ollut
niin voimakasta 55-64-wotiai-
den ikdrvhmdssd. ettd kasvu ei
voi johtua tlioelakejerjestelmdn

voimaantulovai heesta.

Alussa esitetyn kysymyksen toi-
seen osaan, ovatko uudet eldkela-
jit absorboineet osan perinteisen
tyoky\,yttdmyyseldkkeen haki-
.joista, en voi suoralta klideltii
vastata mycintdvhsti. Toisaalta
rintamaveteraanien varhaiseldk-
keen ja yksilollisen varhaiseldk-
keen saamisen yhtend edellytyk-
senh on alentunut tyokyky ja
tutkimusten mukaan tydtto-
myyden ja tyoky,,)ttdmyyden
vdlillS on riippuvuutta. Luvuis-
tani ei kuitcnkaan ole saatavissa
suoranaista tukca sille. ettd tyo-
kyrryttcimiit olisivat hakeneet
55-64-vuotiaiden vaihtoehtoi-
sia eldkelajeja, koska tyokyvyt-
tomyryselakchakcmusten mddrA
ei ndytd vdhentyneen eldkepa-
rannusten yhteydcssd. Tdmd on
ilmi<i. joka on havaittu muissa-
kin pohjoismaissa: kun on sid-
detty uusia eliikelajeja. vaihtoeh-
toisten eldkkeiden hakemukset
eivAt vdlttdmlttd vdhene, vaan
saattavat jopa kasvaa.

Eldkeuudistusten tai -parannus-
ten tultua voimaan ne ovat
useimmiten ndkyneet suoraan
eldkeldisten Iukujen kasvuna.
Tdmdn takia luvuista ei voi ana-
lvsoida kehitykscn taustalla ole-
via yhteiskunnallisia tai yksil6istii
johtuvia syitd, ei ainakaan irralli-
sena eldkelakicn kehityksend.

Tdmd ei suinkaan merkitse sit6.
etteikci kehityksen taustalla voisi
olla esimerkiksi yhteiskunnallisia
tai terveydellisid syitd. Eldkeuu-
distustyci kAynnistyy usein yh-
teiskunnallisten tarpeiden tai
epdkohtien poistanriseksi. ntutta
tarpeiden ja eldkeuudistusten
voimaantulon viilillii saattaa olla
ajallinen viive.
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Yksilollisen varhaiselhkkeen voimaantulo aiheutti ylldtyksellisenkin
suuren hakemusmddrdn. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun men-
nessd oli tycieldkepuolelle tullut yksilollisen varhaiseldkkeen ennak-
kohakemuksia (YVE-ennakkohakemukset) runsaat 14000. Jo
tammikuussa syntyi vireilletulopdivdmddrdn mukaan tarkasteltuna
ennatys eli ldhes 1900 hakemusta. Tdstd vireille tulleiden hakemus-
ten mddrd on laskenut siten, ettd kesd-, heind-ia elokuussa YVE-en-
nakkohakemuksia tuli noin 700 kuukaudessa.

Muutoinkin YVE-hakrjoiden sairastervuus poikkeaa pal jon perin-
teistd tycikyvl,ttcimyyseldkettd hakeneiden sairastavuudesta. Viimei-
sen kahden woden aikana ennen eldkkeen hakemista vain noin joka
kolmas YVE-ennakkopaetosta hakeneista on saanut sairauspiivd-
rahaa ja sitdkin yleensd vain kuukauden tai parin ajan. T:issd suh-
teessa YVE-sddnncisto on toiminut jopa odotettua selviipiirteisem-
min. Jo lakia sdddettdessd ldhtokohtana oli, ettd perinteisen tyoky-
vyttomyyseldkkeen tehtdvd sdilyisi entisend eli ettd pitkiiaika
sairastuneiden toimeentuloturva hoidettaisiin vastaisuudessakin
rinteisen tycikyvyttomyyseldkkeen avulla. TdmA tavoite n:ivttAd
teutuneen.

YVE-ennakkopddtoksen hakijoista noin 6097r on naisia eli
enemmAn kuin vastaavanikdisten naisten mddrd edellyttilisi. Niin
naiset kuin miehetkin painottuvat idltddn kyseisen ikdalueen nuo.
rimpiin (kuva 2).
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Miehet Naiset

Kuva 2. -10.9. 1986 nrcnnes:;ii t'it'eille tullcidcn Yl [:-cnnnkkohukcnru.tten luku-
nuiarti

Kun hakr.1oiden miidrdd tarkastellaan suhtecssa vastaavan i
seen vlestocin, on 60-64-ikdisten osuus jonkin verrar.t
kuin 55-59-ikdisten hakemustihcvs. Molemmat osuudet
7 70:n tuntumassa, joten halu ennakkopddtoksen saamiseen on oll
yleistii jo heti 55. ikdvuodesta ldhtien.

Kuukausi kuukaudelta on nuorimpien ikdluokkien osuus
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Kuvo l. YVE-ennakkohakenukset t'ireillcrulokuukauden nukuan

Yksikillisen varhaiseldkkeen voimaantulo on selvdsti aikaansaa-
nut tietyn patoutuman purkautumisen. Tiillii hetkellii tilanne ndyt-
tdi jo rauhoittuvan. Kuitenkin vasta ldhikuukaudet osoittavat, mille
tasolle YVE-ennakkohakemusten m6ird pysyvdmmin asettuu. Tas-
sh vaiheessa on vield varaudutuva siihenkin, ettd hakemusvauhti voi
talvikuukausiin mentdessi nykyiseltd tasolta jonkin verran kohota.
Varsin selvdltd kuitenkin ndyttAd, ettd kuluvan vuoden alkupuolis-
kon hakemusmddrid ei ensi luonna ndhdd.

YVE-ennakkopddtosci hakeneiden piirteitd

Otantatiedot osoittavat, ettd ennakkopaiitoksiii on eri ammateista
haettu suhteellisesti tarkasteltuna likimain yhtd paljon.

Hakijoiden tyouran pituus on miehillii ollut yleensd yl i 30 vuotta.
Naisten tyoaika on ollut miehiii lyhyempi, mutta naisillakin tyouran
pituus on suurella joukolla ollut miesten tasoa.

Kaksi kolmesta pdhtciksen saaneista potee tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksia. Tdmd osuus on paljon korkeampi kuin perinteisten tyoky-
vyttomlryseldkkeiden vastaava 45 prosentin osuus.

hakijoissa 46 %. Esimerkiksi tdssii suhteessa hakijoissa on ndhtd
viel6 voimakasta rakennemuutosta.

.joista kasvanut. Tammikuussa
henkilciistd oli alle 57-ikliisiii 38

ha kemukse nsa vireillc
Syysk uussa vastaa'vanikdisid70.

t2



000

000

yonnetyt elakkeet
'austaksi myonnettyjen elikkeiden mddrdn arvioimiseksi on kuvas-

3 tarkastelru 55-64-ikiiisille mycinnettyjd omaeldkkeitd (muut
perhe-elhkkeet) I 9SGluvulla.

Elokuun lopussa maksussa oli yli ,1000 YVE-eliikettii. Vuoden
loppuun mennessd saajien mddrd kohonnee noin 8000 henkilodn.

Vielii ei ole tdsmdllisti tietoa siita, kuinka moni myonteisen pdd-
tciksen saaneista lopullisesti pii?ittdii siirtya ehkkeelle. Tdmdnhetki-
set tiedot palkansaajien osalta viittaavat siihen, ettd palkansaajista
80-90 7c lopettaisi tycinteon myrinteisen ennakkopdltciksen saa-
tuaan.

Myos varhennettu vanhuuseldke on haluttu

Yksilollisen varhaiseldkkeen tapaan myds varhennettua vanhuus-
eldkettd on haettu enemmdn kuin lakeja sdddettdessd arveltiin.
Syyskuun loppuun mennessd oli tyciehkepuolellekin hakemuksia
tullut yli 40(X). Kansaneldkettd oli hakenut yli 5500 henkiloii.

Tyoeldkkeen hakijoista kolme neljdsfd on naisia. Ikdnsd puolesta
niin naiset kuin miehetkin painottuvat vanhempiin ikiiluokkiin; ha-
kemus,,uonna 63 tai 64 v,trotta taytuviii on hakijoista yli puolet.

Hetken mietteitd

Uudet eldkemuodot ovat ldhteneet vauhdilla liikkeelle. Vauhtia toi-
meenpanolta on vaatinut mm. sen patoutuman purkautuminen, jo'
ka yksityisellii puolella syntyi eliikeikdkysymyksen ratkaisun kyp
symisaikana.

Hakemusvirrasta pddtellen uudet eldke-edut ovat osoittautuneet
sosiaalipoliittisesti osuviksi.

Tiedossa on ollut, ettd suomalainen vanheneva tycintekijii siirtyy
halukkaasti eldkkeelle. Jonkin verran eldkkeelle hakeutumisvauhti
on kuitenkin ylliittiinyt.

Mielenkiintoista on nehda, piiiiseekci ennakkopddtoskdytintc)
toimimaan sille tarkoitetussa roolissa. Ennakkopddtos on hakijalle
hyvh keino varmistaa jo ennen ty6n lopettamista tieto siitd, onko
hdn oikeutettu YVE-elikkeeseen. Etuhan on edellytyksillddn her-
kinnanvarainen. Luonnollista on, etu myontoosuudet ovat ennak-
koratkaisuissa pienemmdt kuin esimerkiksi perinteisten tyokylyt-
tornyyseldkkeiden vastaavat maarat. Ennakkopriiitosten myontG
osuuksissa ndkyvdt ensimmdisend vuotena monet muutkin tekijiit,
jotka alentavat myontciosuuksia. Vastaavasti siten hylkiiysten osuus
on korkeampi.

Sairastavuudellaan ja sairausrakenteeltaan YVE-hakijat eroavat
hyvin selvdsti perinteisen tyokyvyttomyyseldk keen hakijoista. Yksi-
lcillinen varhaiseldke on siten aivan uuden ryhmdn etu.

Jo ensi vuonna hakijoiden rakennemuutos kuitenkin jatkuu, kun
tyottdmista entistd useampi pyrkii hakeutumaan el2ikkeelle YVE-
eldkkeen avulla. Myos osa-aikaelSke uutena eldkemuotona voi vai-
kuttaa asiaan.

Erityisen mielenkiinnon kohteeksi tiillii hetkellii vielii jiiii, kuinka
suuri osuus 55. ikdvuottaan liihellii olevista on pyrkimdssd YVE-
eldkkeelle. Nyt hakijoista on 54--5Gikiiisi6 melkein puolet.

MARKKU HANNINEN
TM
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Tarkasteltavalla ikdalueella eldkkeelle siirtymisvauhdissa on ollut
kaksi selvdpiirteistd porrasta. Vuosina 1980-1982 myonnettiin
tamrnikuusta clokuun loppuun enintiiiin l5 000 omaeldkettd. Mddrd
kohosi r.uonna 198-l 20000:n tuntumaan ja oli tiillii tasolla seuraavat
kolme vuotta. Tdnd vtonna seurasi vield korkeampi porras; mycin-
nettyjen omaeldkkeiden mddrh on noussut 30000:een.

Vuoden 1986 tasoa arvioitaessa on aihetta mycis huonrata, ette
viime vuoden pddttyessd yli puolet po. ikiisestd vAestosta jo oli eldk-
keelld. Selvdd on, ette tdnd vuonna olemme monista eri syistd eldke-
ldistymisen aallon harjalla. fosyvii taso ei kuitenkaan liene kuvan 3
esittdmdn suuruinen mm. sen vuoksi, ette varhennetulle vanhuus-
elikkeelle siirtyneet vdhenthvdt tulevina vuosina vanhuuseldkkeelle
siirtyvien mdhrdd ja YVE-el2ikkeissd ei endd myohemmin ole tii-
mdn"uotista patoutumaa.

Myos tyottomyysel5kkeiden poikkeuksellisen voimakas kuluvan
vuoden kasvu on lisdnnyt omaeldkkeiden mddr65. Tyottcimyys-
eldkkeiden ikdrajan palautuminen 60 ruodeksi vaimentaa jatkossa
myonnettdvien eldkkeiden lukumddrdd. Mahdollista ja jopa hyvin
todenndkoistdkin on, ettd ensi wonna va.staavien myonnettdvien
eldkkeiden mddrd on jopa olennaisesti kuluvan vuoden mddrAd pie-
nempl.

YVE-ennakoiden ratkaisuista on mydntcijen osuus ollut tdhdn
mennessd noin l0%. Vanhemmassa viisivuotisluokassa myontojen
osuus on suur empi eli 83 Vo ja nuoremmissa ikdryhmissd vastaavasti
matalampi eli noin 65 %. Osuudet ovat perinteisiii tyokyrytdmyys-
ratkaisujen osuuksia matalammat. Puuttumatta tdsvd yhteydessd

n on vdl ittomdsti todettavissa yhteni
lisena seli tyksend YVE-ennakkop;iiitosha kemuster-r lukui

kuva lt 3 osoittamaa taustaa vasten. Jos ratkaisuklydnto on
nut myds lopullisen uransa, on ilmeisfd, ettd loppu\,uo-

mycintojen osuus on alku,vuotta matalampi sen vuoksi, ettd
kijajoukko ndyttAd voimakkaasti nuorentuvan

ussa olevat elakkeet

keidcn suuruuson keskimdhrin lG-15 % korkeampi kuin

saa'vutta

hdollisista eroista eldkkeeseen oikeuttavassa ajassa
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kacldkkeen saanriscn ala-
ikiiraja on 60 r'trotta. Eldke voi-

mydnthd aikaisintaan 60
idn tdyttdmistd seuraa-

kuukauden alusta. Toisaalta
ei myonnetii 65 vuotta

thneelle tyontekijallc tai yrit-

vht eldkkeet

Osa-aikaeldkettd ei voi saada
henkil(r. joka jo enlrcstadn saa
TEL 8 $:n 4. momcntissa tarkoi-
tettua peruseleketta tai muuta
siilrerr rinnastettavaa tro- tai vir-
kasuhteeseen perustuvaa elSket-
t6. Perhe-eliike ei ole osa-aika-
clAkkeen rnyontimiscrt cstcene.

Liikcnnevakuutus-, tapatur-
mavakuutus- taikka sotilas-
vammalain ja kansaneldkelain
rnukaiset eldkkee-t civlt cstii osa-
aikaeldkkeen myonthmistd cikti
nryoskddn luopunriselzikc. Mvos-
kdiin ulkomaisista cldke jdrjes-
tehnistd saadut eldkkect civdt ole
osa-aikaelakkecn saamiscrt es-
teend.

Hakijan orr katsottava olevan
estevan eliikkeen saaja siindkin
tapauksessa. ettei sitd jiiii cliik-
keiden yhtcensovituksen iohdos-
ta maksettavaksi.

Kokoaikatyovaatimus
ennen elakkeelle

koaikaisella ar.rsiotyolld tar-
tetaan osa-aikaeldkkeen vh-

tyirtli. .jossa tliraika on
onnaalisti sovcllettavan

oaikaisen tyontckijdn enim-
pituincn. Mikiili

d on tydskennellyt sa-
kaiscsti useamnrassa tvci-

htcessa tai yrittdjdnd. vaatimus

tyy, jos naiidcn yhtcenlaskcttu
t1-daika on viihintridr.r 35 tuntia
viikossa.

Yrittd.jin katsotaan ylecnsii
olevan kokoaikatyossd silloin,
kun hiin harjoittaa ainoastaan
yrittdjhtoirnintaa ja tydtulo ylit-
fie 35444 markkaa vuodessat
(ind. I165). Vastaava tyotulo
rnaatalousyrittiijiillii on lll2l
rlarkkaa vuodessa.

Osa-aikaeldkkcen saamisen
cdellytyksenii on, etta tyontekr.yii
tai yrittiijii on ollut elrikkeen al-
kamista vdlittomhsti cdelthneen
l8 kuukauden aikana vdhintaidn
l2 kuukautta sellaisessa kokoai-
kaisessa ansiotyossd, joka oi-
keuttaa TEL 8 $:n 4 momentissa
tarkoitettuun peruseldkkeeseen
tai muuhun siihen verrattavaan
eldkkceseen. Tiilloin otetaan
huomioon siis myos sellainen
tyci, josta osa-aikaelikcttA ei voi-
da myontdd. kuten esimerkiksi
julkisen sektorin eldkelakien pii-
riin kuuluva ty6. Sen sijaan ul-
komaisten eldkejdrjestehnicn
nrukaista eldkettd kartuttava tyo
ei tule kysymyksecn. ellci sosiaa-
litunasopimuksista muuta joh-
du.

Hakijan on pitdnyt olla 18

kuukauden tarkastelujaksolla
todellisessa kokopdivdtyossd l2
kuukauden ajan, joten edcllytys-
td arvioitaessa ei mukaan lasketa
tyottonryysaikoja tai eliikejakso-
1a. l2 kuukauden vaatirttus ci
kuitenkaan edellytd l,hdenjak-
soista kokoaikatyc;ta, vaan se
saattaa koostua useista erillisistd
kokoai katyojaksoista.

Tulevan ajan
vaatlmus

Osa-aikaeldkkeen saamiseksi
edellytetidn, ettri cldkkeenhaki-
jan tyoelrikelakien (TEL, LEL,
MYEL ja YEL) piiriin kuuluvan
ansi()tvon pclusteclla otettaisiin
huomioon ns. tuleva aika, jos
hIn cldkkeen saamisen cdellytys-
ten teyttyrnishetkelld olisi tullut
tydkyvyttomdksi. Osa-aikaeliike
myonnetridn tdlloin niiden lakien
mukaiscna cldkkeend, joidcn pe-
rusteella haklalla on oikeus ns.
taysitehoiseen eldk keeseen.

Soveltamisohjeita laadittacssa

on kiinnitetty erityistii huonliota
siihcr.r, ettei osa-aikatydhiin pidd
siirtvii ennen 60 luoderr ikiiii niin.
elte hakijalla ei enlid ole oikeutta
tulevaan aikaan kokoaikaisesta
ansiotyosta. Silkrin kun on kv-
seessd siirtyn.rinen osa-aikatyci-
hdn eri tyonantajarl palveluk-
scen, kokoaikatyon aikaisin
mahdollir.ren pddttymispdivii on
6 kuukautta ennen fl) r,uoden iiin
tziyttdnristd. Tiilloin teytt)ry viela
edell:i se lostettu kokoaikatyo-
vaatimus ( I2,2ltJ-kuukautta) en-
nen eliikkeclle siirrymistd. Toi-
saalta osa-aikatyojakso ei saa ol-
la neljiiii kuukautta pitempi, kos-
ka tulcvan ajan oikeus maardv-
tvisi tiilloin osa-aikaty6n perus-
teclla.

Jos on kyse saman tycisuhteen
sisdlld tapahtuncesta osa-aika-
tydhon siirtymisestd ennen 60
,',uoden ikdd. on aikaisin mahdol-
lincn siirtymisajankohta sama
kuin edellA. Teknisesti tdlloin
menetellddn siten. etta kokoaika-
tyG ja osa-aikatyojaksoa pide-
tdiin yhteni tyosuhteena johon
liircttiiisiin tulcva aika. ja josta
muodostetaan vapaakirja. Ko-
koaikatyovaatimuksen katso-
taan teyttyviin nryos 60 vuoden
idn tziytthmisphivrinii.

Pitkan tyohistorian
vaatimus

Osa-aikaeldke on tarkoitettu
suhteellisen pitkiiiin ja siiiinnolli-
sesti tyoeldnldssd mukana olleil-
le. Tdstd syysta laki edellyttdakin,
etta tyontekijdlle on osa-aika-
eldkkeen alkamista vdlittcimdsti
edeltdncidcn I 5 kalenteriruoden
aikana karttunut TEL tt $:n 4
momcntissa tarkoitettua perus-
eldkettd tai siihen rinnastettavaa
tyo- tai virkasulrteeseen perustu-
vaa eldkcttd r dhintdan viisi ,',uot-
ta. Edellytys tarkoittaa, etta
eldkkeescen oikeuttava aikaa on
kertynyt vAhintiidn viisi vuotta.

Viimeistd vajaata kalenteri-
vuotta ei siis lain sarnamuodon
mukaan otcta huomioon tarkas-
teltaessa tyohistoriaa koskevaa
vaatimusta. Viiden vuoder.r aikaa
laskettacssa otctaun huomioon
myos tdysitchoisella cldkkeelld
oloaika, koska tdrr.rd on eldkettd

kartuttavaa aikaa. Toisaalta vii-
den vucldcn aikaa laskettaessa
otetaan huomioon vait.r sellainen
tyciskentely. joka on tullut eldke-
lakien piiriin. Rinnakkaisuusti-
lanteissa silma aika otetaan
huclnrioon vain kerran. Tyci-
ryhmiin tulkinnan mukaan ul-
komaisen lain mukaan karttu-
nutta elekctta ei oteta huomioon
edellytystd tarkasteltaessa.

LEL:iin on otettu nimenonrai-
nen sddnnos siitd, miten LEL:n
piiriin kuuluvan tycin ajallista pi-
tuutta l5 vuoden tarkastelujak-
solla lasketaan.

Tyoajan vdhent[minen
TEL:ssa ja LEL:ssa

Osa-aikaeldkkeen saamiseksi
tyontekliin tulee vdhentdd mai-
nittujen lakien piiriin kuuluvaa
tyotean niin, ettd jiiljelle jiiiivli
tyoaika or.r keskim:idrin vdhin-
tiiiin l6 tuntia ja enintddn 28 tur.r-
tia viikossa. Tyoajan vdhentiinri-
nen voi tapahtr-ra myds siten, etti
eldkkeenhakija lopettaa koko-
naan tyciskentelynsd yksityisellii
sektorilla. nrutta jatkaa ansiotyo-
tean tarvittavassa mddrin julki-
sella sektorilla, sillii jiiljellii olevaa
tyoaikaa lnskettaessa otetaan
huomioon kaikki TEL tt $:n 4
nronrentissa mair.rittujen slddos-
ten piiriin kuuluvat ansiotyot.

Jos viikoittainen tyonika vaih-
telee, tyoaika lasketaan keskiar-
vona sellaiselta cnintddn l6 vii-
kon pituiselta ajanjaksolta, jonka
mukaan ty6aika rytmittyry. Tar-
kastelujakso voi siis olla l6 viik-
koa lyhyempikin. Eldkkeenhaki-
ja voi esimerkiksi tyciskennelld
viiden viikon tarkastelujaksolla
siten. ette hdn tekee neljd lG'tun-
tista tydviikkoaja yhden 40-tun-
tiscn tyoviikon. Osa-aikatyo voi-
daan jdrjestrid esimerkiksi myos
siten, ettd tyontekijii tyoskentelee
sddnnollisesti 20 tuntia viikossa
tai siten, ett;i hiin tyoskentelee 40
tuntia joka toinen viikko.

Ansion alenemalle
asetetut vaatimukset

Osa-aikaeliikkcen saanrinen edel-
lyttdd, ettii tyopanokscn vtihcn-

an

ikaisesta ansiotvostd tdvt-

l5
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Seuraavassa esimerkkejd ty6ajan rytmittymisest?i l6 viikkcn lyhvemrnilld jaksoilla

Esimerkki jakso
Tydaika
tuntia
viikossa

Viikko I 2 3 4 '5
Keskiarvo 25 tuntia viikossa kussakin 4 viikon jaksossa

Esimerkki

20 20 20 4{) 20 20 20 40 20 20 20 40r 20 20 20 40

6 1 8 9 l0 ll t2 13 t4 15 16

Tyoaika
tuntia
viikossa 0 0 0 0 0 lo 30 30 30 30 301 0 0 0 0 0

Viikkol23456
Keskiarvo 16,4 tuntia viikossa kussakin I I viikon jakossa

Esimerkki
jakscr

Tyciaika
tuntia
viikossa

7 8 9 r0 ll t2 13 t4 t5 16

l0 l0 l0 35 l0 lo lo 35110 l0 lo 35 ro l0 l0 35

7 8 9 l0 ll t2 t3 t4 15 16Viikkol23456
Keskiarvo 16,3 tuntia viikossa kussakin 4 viikon jaksossa

Esimerkki jakso
Tyciaika
tuntia
viikossa

Viikko I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 13 14 15 16

Keskiarvo 16,7 tuntia viikossa kussakin 3 viikon jaksossa

tdmisen seurauksena myds tyon-
tekijiin ansiotuloissa tapahtuu
vastaava muutos. Jiiljelle jiiliviin
ansiotulon tulee olla 35-70 pro-
senttia osa-aikatycihon siirtymis-
ta edeltaneista vakiintuneista an-
siotuloista. Kddntden tdmd voi-
daan sanoa siten, ette ty6ntekijan
palkan tulee alentua 3G-65 pro-
senttia aikaisemmin vakiintu-
neista ansiotuloista.

Vakiintunut ansiotulo mdA-
riiytyy kaikkien niidcn toiminto-
jen perusteella, joista elSkkeen-
hakrjalle el6ketapahtumahetkel-
la on tulevan ajan oikeus. Huo-
mioon otetaan siis esimerkiksi
julkisen sektorin tydskentelysta
saadut ansiot, mikiili teman
tyciskentelyn perusteella olisi oi-
keus tulevaan aikaan. Rinnak-
kaisuustilanteissa lasketaan yh-
teen kaikki cdclld rnainitut ansi-
ot.

Edelld esitetyt ansiorajat vas-
taavat ldhes aikaisemmin selos-
tettuja tyoajalle asctettuja raati-
muksia 40 tunnin viikoittaiscn
kokoaikatyon mukaan laskettu-
na.

Viikoittaisen l6 tunnin vd-
himmiiistyoajan lisdksi edellyte-

tdan, etta osa-aikatycistd saatu
ansiotulo on vdhintddn TEL I

$:ssA sdddetty mark kamddrd
kuukaudessa (738,38 markkaa
vuonna 1986). Jos eldkkeenhaki-ja on samanaikaisesti useassa
tycisuhtecssa. katsotaan ansiotu-
lon vdhimmdisvaatimuksen !dyt-
tyvdn, jos tydsuhteiden yhteen-
lasketut ansiotulot ylittiviit tii-
mdn markkamddrdn.

Yrittdjien ja maatalous-
yrittdjien tyopanoksen
vdhentdminen

Koska yrittdjien ja maatalous-
yrittiijien osa-aikatyon mddritte-
ly on kdytdnnossd vaikeampaa
kuin tyontekijoiden. on yrittiijien
osa-aikaeliikkeen saamisen cdel-
lytyksiii yksinkertaistcttu. Yrittd-
jiit eiviit voi vdhentid ansiotyo-
tidn liukuvasti. vaan heiddn on
vdhennctteivd ansiotlcinsd puo-
leen tai lopetcttava se kokonaan.
jotta hcillc voitaisiin myontiii
YEL:n tai MYEL:n mukainen
osa-aikaeliike.

Jos vrittdjl tai nraatakrusyrit-
tiijii lopettaa toinrintansa koko-

naan vaaditaan. ettd hAn samalla
jatkaa muun elikclain piiriin
kuuluvassa ansiotycissii t:iyttden
jiiljclle jiiiiviin tloajan ja -ansion
osalta edcllytetyt vaatimukset
( l6-28 t/vko, 738,38 markkaa
kuukuudessa). Myoskin ansion
alenemavaatimuksen on tillciin
taytytdve (aljella 35-10 ()i va-
kiintuneesta ansiotulosta).

Poikkeukset ansion-
alenemaan ja tyoajan
vdhentymiseen

Tyoajassa tapahtuneen nruutok-
scn tulec vastata ylecnsii unsiota-
sossa tapahtunutta muLltosta.
Tdlld orr pl,ritty estdmddn nruun
muassa keinottelu osa-aikaeliik-
kecn mriiirdssii. Osa-aikatvostii
suatavan unsiotulon mddrda
koskevista rajoista sekd tydajan
.ja ansiotulon suhteellisesta poik-
keanrasta voidaan cr:iissii ta-
pauksissa poiketa. Sosiaali- ja
terversnrirristerio untarrce plid-
toksen niisti erityisistd syistd.
jotka voidaan hvvdksyri poikkea-
man perustceksi. Poikkeuksista
Eliikctun akcskus urttaa tarr ittu-

essa tarkemmat ohjeet.

Osa-aikaryon yhden-
jaksoisuusvaatimus

Osa-aikaeldkkeen saamisen
tenh edellytyksend on vield.
ty<lntekijA tai yrittdjd ole
jaksoisesti poissa osa-a
kuutta viikkoa pitcmpiid iukaa
Keskeytysaikaa laskettaesa e
otcta huomioon vuosilomala
tai tyciehtosopimuksessa tarko
terrua vuosilomaa. Mikiili elii
kecnsaajalle nraksctaan saira
vakuutuslain n.rukaista pii
haa, ei nrvdskdiin piiiv'iiraha-ai-
kaa otcta huornioon kuudc-n vii-
kon kcskcvtvsaikaa laskettaessa.
Jos eldkkecnsaa.ja on poissa osa-
aikatlosta r li kuusi r iikkoa..jou-
dutaan osa-aikaeliikc lakkaut-
Iarnaalt.

RI ]AASKINEI.
Ekik eturvakeskuksen
lainopillisen osaston

lakimies
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LLJKLIPOROLLA MYELiin
Jos omistat poron ja teet viisitoista tytipdivild sen
hyvziksi, pddset MYELiin.
Mutta ellet tee porottiitii viihintlin seitsem:ifr piii-
vdI vuodessa, et saa MYELifr suurellakaan poro-
karjalla.
Tytipanos kartuttaa poromiehenkin elikettfr, ei
pekke porojen omistaminen.

d<

Suonrcssa on 7 500 porononrista-
jaa rroitt -15()U)0 poroittectt.
Maatalous,vrittiijien eliikelaitok-
scssa pororrticsrakuutcttuja on
kuitenkin vain 2 100.

M Y E L-vakuutukserr ulkopuolcl-
lc jiiiiviit poronomistajat ovat allc
Itl-vuotiaita ja eliikeliiisiii sekri
niita. joiderr tvi)pan()s ci riita va-
kuutuksccn. Lapsillc on tapana
anllul eltsintntdirrcrt p()r() Jo
kumn.rilalrjana. Myds vainroilla
on poronsa. mutta he cir,iitjuuri
liiku ettotdissd .ja erotusaidoissa.
Poronhoitaial'akuutetuistu on-
kin naisia vain tJO cli neljh pro-
scr-tttia.

MYEL-rakuuttarniscksi riittlid
y'ksikin poro. jos hoitopliivi:i on
r uorlessa r Ilrintlizirr viisitrrista.
Toisaalta tyopiiivili vaaditaan
viihintiizin scitsenrdrr, r'aikka pt>
loia olisi puljonkin. Pororrornis-
tajan perhecnjrisen. joka tekee
porotvote viilrintdzin l5 piiivliii
vuoclessa. r'akuutetaan ilman pe
rojakin.

Miten poromies
vakuutetaan?

Poronriehistri vain picr.ri osa il-
nroittautuu vakuutukseen ja hoi-
taa t),dtulonluutosilrnoitukscnsa
MELAllc itse. Klivtiinrtossd
MELA hoitaa suurimman osan
vakuutuksista omasta aloittecs-

EI-A saa Paliskuntain Ylrciis-
vkscltii joka syksy porom:idrdt

tydpaivrit sisiiltav.it portlluettc'-

II
uoden vdlein kdydiiAn syste-

l;.ivitsc kaikkicn po-
vakuutusasiat ty6-

ksinecn

Viirneincr.r svstcnraattinen val-
vonta piiittvi tdur:in vuodcr"r kc-
l'ddllri. Sen tulokscna vakuutuk-
scen tuli vli kolmcsataa poron-
hoitajaa (15 (i vakuutetuista).
vakuutus piidtcttiin ldhes sadalta
ja tvotulon rnuutoksia tehtiin tt00
vakuutukscen.

Poronricsvirkuutel.tujcn nrdarii
on l.ricnran lisidntvnyt siit5. rnitii
se oli poronhoitajicn tultua
MYELin piiriin r,'uonna 1971.
Anrmattiin olisi kiinnostusta
cncmrnhnkin. nrutta laidunnraat
rajoittarut elirrkeirron laa.ierrta-
n-rista.

Poronriesten ikiirakennc on sel-
viisti r.ruore r.upi kuin nruiden
nraatalousvrittdjien: kski-ikd orr
4l vuotta ja kcllmannes orr allc
-15-r'uotiaita.

Tyodon perusteena
lukuporo tai tyopdivd

Poronhoitoah.recllanrmc cli Kii-
nrinkijoesta pohjoisccn cln 56 pa-
liskuntail. jotkil ()\ilt paitsi p()ro-
-jcrr rnuarrtielccllisiii liriduntanris-
alucit:r nrvos poronhoitovksikrii-
re.

Poronhoitotl'otii tchclaiin vlciscs-
ti rhteistt'(ind. paliskunnan lu-
kur-rn. Paliskunta kokoaa porot.
nrcrkitscc ne, lukee, crottclec.
tcurastaa ja painrentaa.

Paliskunta pitdii lakis:idteiscsti
mvtjs lukua poroista ja.julkaisee
ns. porolucttelon jokaisesta po-
ronhoito',.r"rcldcsta. Luettelo sisdl-
tdA mrn. ticdot porononristajistu.
poronrdiiristd ja hoitopdivien
n.ridristd. Kdytdnnijssd porot Iuc-
taan syksyn erotuksissa, joihin
ne kootaarr eroteltaviksi clopo-
roiksi ja teuraiksi.

Porot ajetaan erotusaitaan, jossa
gllrporo cli siitoksecn .iatctta\ii
poro tunnistctaan korvamerkis-
td. ilnroitetaan r.'alantehneelle lu-
kumiehclle. joka rncrkitsee sen
poroluettcloon. 1a viilletarirr pt>
ron kylkikarvoihin merkki lu-
ke misesta.

Tuo pcrintcincn toin.ritus orl
mvos poromiesten MYEL-va-
kuutukscn pcrusta. Poronhoita-
jan tyotulo mridriitri;in lukuporo-
.jen cli poroluetteloon ntcrkitty-
.icn. vuotta vanherrrpierr porojen
perusteclla. Lukuporoja on ollut
viimc vuosina noin 180fiI).
Yksi lukuporo antaa MYEL-
tl6tuloa 207 markkaa vucldcssa.
1-iimii pcrustuu ajatuksecn, ettii
vksi poro vaatii tavallisesti yhden
t],6peiviin vuodcssa.

Jos porononristaja tekee poron-
lloitotviiU poronriidriiinsri rrih-
derr cncmman tai vdherrrnrArr.
Itart vta tvottrlon tvopAivicn rnu-
kaatt. Pohjorsinrrnissa osissrr.
ioissa .jotkut paliskur.rnat on va-
pautettu tvopdivdkirjan pidosta.
MELA kayttea tvotulornridrittc-
lyyn moottorikelkkapiiivili.
Niiistl porontiehet pitdvlt kirjaa
polttoaineveron palautusta var-
ten.

-lclissain paliskunnissa on kdv-
tdntone. ettd porot hoide taan etu-
paussii ornaart lukuurr. csirn. su-
ku tai klliiktrrrta voi hoitaa pt>
rorrstr itse. Tlopiiivdt cirar nd1
silloin paliskunnan kir.janpidos-
sa. jotcn MELA sel'"ittd:i ne crik-
secn suoraAn poronornistajilta.

Korotusta
tarhauspdivistd

L,tclaisirnmissd paliskunnissa po-

ro.ja ruokitaan parin kolmen
kuukaudcn aikana tarhassa.
Tarhauspdivistd lasketaan lisd-
tyopeivie ja niiden mukana ko-
rotusta MYE L+ycituloon.

Muita korotuksia poro- tai tyci-
piiiviimddrdisissd tyot uloissa po-
ronhoitajilla ei juuri ole. Viihiii-
sestd talja- ja sarvituotteiden
valmistuksesta voidaan antaa
rnarkkamddrdistd korotusta,
nrutta jos toiminta laajenee elin-
keinoverolain alaiseksi. menee
sekin YELin piiriin.
Viinrc vuoden lopussa oli vakuu-
tukscssir 2 067 porotalouyritys-
ta. Ndistii I 033 harjoitti vairr po-
rcltaloutta. Pelkkiiii porotaloutta
har.joittavien yritysten MYEL-
tycitr,rlo oli keskimAdrin 12000
nrarkkaa vuodessa, rnikd vastaa
noin 60 lukuporon karjaa.

Vain 70 porualousyrityksessl
MYEL-tyotulo ),litda 30000
markkaa vuodessa.'I'dllainen
tydtulo vastaa 145 lukuporon
karjaa. Epdkohta tyotulon nrdd-
rityksessd on, ctte kaikki ruoka-
kunnan porot eivdt tule tyotulon
pohjaksi, koska omistusta on ha-
joitettu perhcenjdsenille, jotka ei-
vAt osallistu riittdvdsti hoitotyo-
hdn.

Etcliiiscnrrnissii paliskunnissa
porotalous on maatalouden si-
vuelinkeino. Maatalous-porota-
lousyrityksih oli viime vuoden
lopussa I 014. Niiiden keskirnhd-
rdinen MYEl-tycitulo oli 39000
nrarkkaa.

AULI SULIN, raz
M a a t a I o u s tt' i t t tij i e n

e I rik c I o i t ok sen t iedo t r aja
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Milloin
uilieliitin ansiot
menev?it
uarhaiseltikeraioien
alle? AULI SULIN, i,y

M u a t a I o u s.r' r i t t rij i c n
e lcik ela i to k sen t icdo t tu.ja

Yksiltillinen varhaiseldke kiinnostaa viljelijtiitii.
Varsinkin emfintid.

dddn maataloustuotannon vii- taariperusteisen tvotulon alen-
hent:imissopimus, joka raloittaa tamisesta. Aktiivien MYEL-ty<i.
myos pellon kiiyttoii. tuloja mdiriteltiessd tdllaisia

Monen toive elfrkkeestl kaatuu kuitenkin siihen, et-
td ansio ei vfrhene tarpeeksi tai kohtuuttomaksi kat-
sotusta tytistii ei voi luopua.

Kilytdnntissfr siis tilan toimintaa ei saa supistetuksi
riittdvfrsti tai ttiiH ei saa siirretyksi muille.

Yksi yksilollisen larhaiseliikkecn pinta-alan ( kaa" anrait.tcrt t1'otu-
ehdoista on. ettd el:ikkeenhaki- lo).ja tuotanttttoimintratt (kttro-
jan ansiot jiiiiviit allc TEL:in ra- tukset ja alcnrtukset) perustcclla.
jan.r:idriin. Maatalousl,'rittrijilki. Tilan tldtulo jactaan silli,i t1'os-
joilla tr.rlot tavallisesti ilnraistaan kcntelevillc hcidiin tydpall()stctt-
l'uositasolla. tdmri merkitsce. ettd sa suhteessa.
vuosiansio itlittaa n.in 9 000 MyEL-tvoturon laskentata'arlmarkkaa' ;ilff,.'il;kkaimnri. tvotukr..

Viljclemiittii jittdrninen oikcut-
taa viime elokuiserr luopumiscld-
kelain nrutrtoksen ldlkeen myos
luopumiseldkkeer;een. Tille
cliikkcelle voi edcllcenkin piastii
rnycis mvynnein ja nretsityksin.
Viljelijiin kanrrattaakin nronusti
luopua yksitollistii varhaiscliiket-
t:i varten niin. cttri tapa tiiyttdii
rnyos luopuurisclzikelain edclly-
t1-kset.
Maatalousyrittiijien elikevakuu-
tustvotuloil kartuttaa mvos tnet-
sii. mutta vain osittairt. Riippucrr
siita. misse osassa nraata tila si-
jaitsec. ntetsiistti lasketaan
MYEl-alaan l/10. l/15 tai
l,/20. Varhaiscliikkeelle.jiiiivd voi
picncntiili rrrctsAn osuutta ty(itu-
lossa antarnalla nretsdtyot mct-
sdnhoitoyhclisty'kse n tai yhtidn
hoidettaviksi.

alennuksia ci kdytetd kovin ylci-
scsti. Varhaiscl6kkeen lrakijan
jiiljelle jAliviiii tyotuloa miiiiritcl-
triessd alennusta an'ioiclaan hel-
ponrmin. koska useirnmiten ky'-
svmvs on "riutuvasta" tilasta.

Karjan hdvittiinrinen on tavalli-
sinrmin sc olennainen. nrir.rkii pc-
rusteella varhaiscldkkeellc jiiiivii
voi alentail tvotuloaan j:r osoitlila
tycistd luopurnistaan. Kaavilrnai-
seen hehtaaripcrustciscen tvcitu-
loon sisaltyv .Jo tiettv nriiiird
eliiimiii. Jos cliiimistii luovutaan
ja pcllot jdiivdt esirrrerkiksi hci-
n:ille, voidaan MYEL-tyotuloa
alentaa 2(l--10 proscnttia.

Varhaisckikkccllc jiiiir illc suosi-
tellaan uscin tuotannonmuutos-
sopimusta luopumistavaksi.

h:in pelto jiii pois MYEL:Vi ljeliLJo illa kdytetddn yksilolliscl- vaiku taa pinta-al
iseldkkcelle

a II t-lutos. nli istd
le varhaiscldk keelle Jaavan anst- arha l.rakeut u'van ja karja on lopctettava.joten an-

sioehto talittliy helposti. Lisiiksi
elAkkeen pAdlle tulee korvaus.

oita mtidritel taessa mlttan na olisi lll ensrsr.lalsestl liihdcuai \,il
maatalo usYn ttiijic ll cLikcla tn sii tii ettii tilalla vhhcnnetiidn T'uotannonmuutoksilla
mukaista el ns. MY EL,-tycituloa. MY EL- Irehtaareita taval la tai

alennusta Korva us on tosrn nrddrriaikai-
M E L-tyot uloperusteiden ()11 toisell PienillS ikrilla uotanto- nctl. tnr.ltta scn jatkoksi voi hakea
slts ntu utrttta'vit lItrl. etta niiclcn toimi nnan vAhe ntrirniselld. eslm. lur'r,puntiscldk kccll.
pcrusteella zrrvioitu
le 9 Offi markan.

tyotulo j^e al- karjan lopettamise la. o ll ku rten- Tila n tor lll lnta olt szlatta nut olla
k ln par navanlpr osuus ill kalsentnll n n()nllilit tia tchok- M YEL-ryoruloon el'v;it Va ikuta

kaanrpaa. esltTl. karj maara o11 t]1 illririn tavalla uotil ll l1()n lD ur.l-
Pelkdstddn tyot ulorala ll ali tta- Normaal lstl vakuutusaslolssa ollut taVA n()11)alstil surlrcmpr, on toskorvaukset, kesannclinti pal k
mlncn el kuitenkaan n itai ansio- valn myyntl, poisvuokraus tal vil- oll r,l t erikoisvilj clyii. maatalous- k iot vuokratulot ntctsaitulot Jne,
tormln Ililn ale nemtsen osol tuk elemdtti jittdminen plenentdd tu()ttelta (),n jalostcttu tai tehty

ulkopuolisitle. Niiistii
llta t-l Ilail1 ollen laskcta mvos-

seksi Lisiiksi hakijan on luovut plnta-il laa. konetolta kldn jiiljelle jiiiiviiiin ansloon.
tllVa my<is kohtuuttoma ksi kat- Varhaiseldk kcelle hakcutuvan on ollut MY EL+yotulossa koro-
sot usta tyosta. TImi rnerk rtsee,

l-ie lle )aa vAr-t MY EL-t)rotu lor-r t lrsta.
etta uopunl lstormia joudutaan

pienillii tiloilla, mdzirittelyssd poiketaan kuiten-
MYEL-pinta-alaan

Mike on hakij an
tekemddn myos

k ni
.I os en koistoinrinnot jiitct:idn

()I lla yotulot alur-r pitden kd:in el- ln ln c'ttd pols ja tuota II totol ll1 I rltaa supls-
vdt nouse rajamddrddn astr et lasketa myoskddn peltoa. joka tetaan mycis korotuksct jaevdt

on kesarrn olnl tsso pimuksen r"lo- Tilan tormlntait lna vot
iljchjiin MY EL-.tyotulo mtid- jalla ta nlLlLtto lll kesa 11t()na. Pel-

pols.
taa tir edes suprstaa

rdyt vv kaksivaiheisest i. Ensi toa el oteta plnta-a laa II ntyos- Tll'val I iscst i varhaiseldketapauk- kos k a a oll rydpa ik
laskctaan k k

l8

tyotulo ko,kL) tila lle hdn si Iloi ll, kun viljelmiillii teh- st SSA oll ku rten rn kysyrn ys heh- NICC ntulon Lihcle nt'vos
ka .ia

osuus?
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ja kenties muillekin perheenjdse-
nille. On siis osoitettava, etti
eliikkeenhakijan tyot siirtYvdt,
jotta mycis hdnen tyotuloosuu-
tensa voidaan siirtiiii muille.

Kun tilan tyotuloa jaetaan, siitd
erotetaan ensin vakuuttamatto-
mien osuudet. Esim. tiiyden tyo-
kyvyttdmyyseldkkeen saajan ti-
liin voidaan laskea enintddn 2/5,
osaeldkeldisen 3/5 hdnen entises-
ta rydtulostaan jne. Mitii jiiljelle
jdh, jaetaan tyopanosten suhtees-
sa viljelmdltd vakuutetuille.
Jos eldkkeenhakija on tilan ainoa
vakuutettu. koko jaettava tyotu-
lo lankeaa lrdnelle. Jos mycis
puoliso on vakuutuksessa. jac-
taan tyotulo puolisoille tyopa-
nosten suhteessa. Jos vakuutuk-
sessa on perheenjdsen, voidaan
hanen tydtulokseen ottaa enin-
tadn l/2-l/ I palkan mddrdstd.

Tdssd jaossa hakija ei yleensd voi
siirrdd aikaisempaa tydpanos-
taan ja tyotulG-osuuttaan puoli-
sollc. Tosin eldkkeenhakijan sai-
raalloisuus voidaan ottaa huo-
mioon ja puolison tydtuloa ko-
rottaa. mutta ratkaisuksi tdmd ei
riitli. Emdnndn tydtuloosuus
picrrenee ylcensd olennaiscsti. jos
karja hdvitetddn.

Vaikuttaakseen jliljelle jii5viiiin
tyotuloon toiden uudelleenjhrjes-
tclyjerr on oltava todellisia ja sel-
viA. Niiirr on esimerkiksi. jos pcr-
hcenjdsen jdttdd ulkopuolisen
tyonsd ja ryhtyy hoitamaan tilaa
pii6toirnisesti. Tdrniin .iohdosta
hiinelle tehddhn MYEl-vakuu-
tus tai henen MYE,L-tycituloaan
korotctaan.

Sivutoimiviljelijein
ryotulot

Pientilalliselle sivutoirniviljelijdlle
on mahdollista, ette l.rdn luopuu
vain pddtyostdain. mutta jatkaa
maataloutta entisclliian. Tdrnd
kii_,- silloin. kun MYEL-tyotulo
on cnnestaan jo allc 9000 mar-
kan vuodessit. Kdytdnnossd ndin
on ainakin kahdcn yrittiijzin ti-
loilla. joidcn pinta-ala orr 5.5
M YEL-hehtaaria piencrnpi.

Jos MYEl-tyorulo yliueii 9000
markkaa. on aina myds maata-
loutta viihcnnettdvd. Thmd kos-
kce myos niitii. joilla on vapautus
MYEL-vakuutuksesta. Koska
vapautettujenkin tycitulot mo-
nesti ylittdvdt tuon enimmdisra-
jan. tulisi muiden eldkelaitosten
tarkistaa MYEL-tycitulo
MELAsta aina.

l9



TaEL-elAkkeen
laskeminen
Erdiden tytisuhteessa
olevien taiteilijoiden iatoimittajien eltikelain
TaEL:in mukaan vakuu-
tetulla on oikeus uan-huus-, tydkyvfiii-
myys-.tyiittdmyys- iahiinen perheellti?in
perhe-eltiketurvaan.

El?ikkeen saamisen
edellytyksenii on. ettd
henkiltillii on ionakinvuonna ollut TaE[-ansioita viihintiilin
4430,28 mk vuoden
1986 tasossa. Tiimti
vuosiansioraja tarkis-
tetaan vuosittain TEL-
indeksin mukaisesti.

Elakkeeseen oikeuttavat ka
ansiot ja palvelusaika Tulevana aikana huomioi-

daan aikana tydkyvyttomyyden
TaEL-cldkkeeseen oikeuttavaa alkamisesta eldkeidn tdvttdmistd

20

HILLEVI MANNONEN
TK

Eltik ct uryakcskuksen
yak uutusteknillisen

osos I on tttut entant i k k o

edcltdv'hn kuukauden loppuun.
Tulevan ajan palkkaa lasket-

tacssa vulituan tyi)kv\'\ttont)'\-
dcn alkamisv uode sta ja sitii edel-
tineistii kolnresta kulentcdvut>
dcsta,' iinreiset sellaisct periik klii-
sct \ r.lodct. joirra TIEL-r'rrosiuu-
sioraja teyttyy. l'ulevan ajan c.lii-
kcpllkka lasketuarr TEL:n siiin-
ncisten mukaisesti ndidcn kalen-
terivuosien TaEL-ansioiclen
perusteclla.

Mdiiritcltiiessi henkiliin oi-
keutta tulevaan aikaan kahclen
tai useanrman eldkelain nojalla,
kdsitellaan koko -['aEL-kalerrtc-
rivuotta vhtc'nri TEL-t1'0suhtec-
secn rin nastcttavana ja ksona. -los
tl'iintcki iiillA on Ta E L-kalcnteri-
t uoclen aikana ollut l'rihintliiin 4

kuukautta .jatkunut TEL-rvd-
suhdc tai YELlMYEL-r ritti.lli-
toinrinta tai LEL-ansioita r,,:ihin-
triiin 9320.00 mk (vuoden l9tt6
tas()ssa). tulera aika liitetiilin se-
kI TaEL:n crtd tuon muun e-ldkc-
lain mukaisecn cliikkeeseen.

Oikeus tulevaan aikaarr
TaIL:n pcrustcclkr pdlirrvy. jos
laEL-kalcrrtcrivuodcn peiirt)-
miscn jdlkccn on alkanut viihin-
tridn 4 kuukautta jatkunut TEL-
tl,dsuhdc tai y,rittii.j:i.iakso tai
lrcnkilo ()n silanut LEL-rrnsioita
r;ihintiiiin 9320.00 ntk (r'uodcn
1986 tasossa).

Elikctun'akcskus on antanut
1'ksitf iskohtaise t oh.ject TaE L-
eliikkeen laskenrisesta vleiskir-
.jcessri 29,/ti6.

Esimerkki

Ndyttelijii, joka on syntynyt 25.5.1945. sairastuu ja tulee ty<ikyvyt-
tcimiiksi 13.2. 1988. Hdn on saanut TaEl-ansioita r,uonna l9116
55Offi mk, vuonna 1987 75000 mk ja vuonna l988c.nnen tyokyvyr
tcjmiiksi tuloaan 3fiD mk (kaikki woden 1988 tasossa).

Vuosien 1986 ja 1987 ansiot oikeuttavat eldkkeeseen, sillii ne ylittii-
va.t vuosiansiorajan.

Tycikyvyttomyyden alkamiswoden ansiot ajalta I . I .- 12.2. 1988
eli 42 piiiviiltii ovat kuukautta kohden laskettuina

3o x 31f mk/kk :2142,86mk/kk.

Keskim6irdinen kuukausiansio ylittiiii rajamddrin 369,19 mk
(vuoden I 986 tasossa), joten ajalta I . I .-3 l. l. I 988 otetaan cliikkeq;-
sd huomioon ansio 2142,86 mk.

Eliikkeessii on tulevan ajan oikeus luoden 1987 ansioiden perus-
teella. Koska tydkyvytcimyyden alkamisvuoden 1988 ansiot eivit
ylitd vuosiansiorajaa, lasketaan tulevan ajan palkka vuosien l986ja
1987 ansioista:

ro#mk/kk :54t6.67 mVkk.

TaEl+yokyvyttomyyseldke on 1.3.1988 alkaen 1,57r
| 572971,08 mk / l2kk: 1986.22 mk./kk.

x

Eldke lasketaan eldkkeescen oi-
keuttavana aikana saaduista
TaEl-ansioista. El:ikettd karttuu
1,5 9t. ansio,,'uotta kohti. Aika ja
ansiot enncn lain voimaantuloa
l.l,1986 eivdt karruta eliikettd.
Lapsikorotr.rs, tyottomvyslisd.
lykkdyskorotus ja varhennusvii-
hennys laskctaan TaEL-eldkkee-
seen TEL:n stilnncisten mukai-
sesti. Vanhuuselakc lasketaan 63
vuoden iiin tdyttdmisvuode n
loppuun mennessd saaduista
TaEl-ansioista. Ndin ollen en-
simmdiset vanhuuseldkkeet tule-
vat mydnnettaviksi vasta vuonna
1988. Varhennettuja vanhuus-
eliikkeitii voi kuitenkin alkaa jo
vuonna 1986.

TaEL:n mukainen eldke yh-
teensovitetaan muiden eliikkei-
den.ja korvausten kanssa. TaEL-
ansioiden osalta kdytetiiiin yh-
teen sovitusperusteena sen kalen-
terivuoden keskimiidrdistd kuu-
kausiansiota, jona indeksilld kor-
jatut TaEL-ansiot ovat suurim-
mat.

aikaa on jokaincn sellainen ka-
lenterivuosi, jona hcnkilo on
saanut vahintliSrr vutlsiansiora-
jan verran TaEL-ansit'rita. Mer-
kitrsti ci olc sillii. milloirr tuon
kalenterir uoderr aikuna unsio on
saatu. vaan eldkkerx;sd otetaan
huonrioon aika l. pdivdstd tam-
mikuuta 31. pdiviidn joulukuuta.
Tallaiselta TlEL-kalcntcrivuo-
dclta otetaan eliikettd laskettaes-
sa huomiot>r.r kaikki saaclut
TaEL-ansiot.

Tictvissii tilantcissa nruodos-
tuu rnvos eliikkeescen oikeutta-
via vajaita v'uosia. Nditri ovat
rnrn. tvokvvt'tttimvvden alka-
misvuosi ja 23 

"'uoclen 
iiin tii)'t-

tdnrislr.rosi.
1'r'oky'r'vtto nr1,-v-den a lkanris-

vuonna riittiid. ctt:i TaEL-an-
sioita on keskirndiirin kuukautta
kohti laskettuna '":ihintadn
169,19 mk (vut>dcn 1986 tasos-
sa). Tdlloin cLikkecseen oikcut-
tavaa aikaa ovat tavdct kalente-
rikr"rukaudet errnen tyokvvvtto-
nrvvden alkarnista. Ansiona kiiy-
tetlidn jokirisclta cliikkcseen oi-
keuttavalta kuukaudclta keski-
mzidr;iisth kuukausiansiota.

Muilta r lrjailtu kalcnterivuo-
silta cclellvte triAn. cttii vuosiarrsir>
raja tdy'ttvy. Vajaalta vuodclta
()tclaiut clAk kccssii ltuontioon
kaikki cliik keeseerr <likcuttavana
aikana salrdut TaLi L-itnsiot.

Tuleva aika

Tvokvvvttomyyscldkkcessd on
oikeus tulevaun aikaan. jo.
TaEL-ansioita on tvokyrytto-
myyden alkamisvuonna vdhin-
tddn vuosiansiorajan r"crrarr. Oi-
keus tulevaan aikaan on r.nyos sil-
Ioin. jos scllaiscn kalcnterivuo
den padttymisestd. jona ansioita
on tuon rajan verran ollut, ei ole
kulunut 360 piiiviiii tydky,vyttG
myyden alkamiseeii. TAII 360
pdivdn aikaa pidcnt5vdt tydtto-
rlyyspdiviit, opintovapaa sekd Tuleva aika on 13.2.198tt - 30.4.2010 eli 266 kk.
naispuolisentycintekijdnkohdal- Elikkeeseen oikeuttavat ansiot ovat siten yhteense 55000 +
la alle 3-vuotiaan lapsen hoitoai- 75 000 + 2142.86 -f 266 x 5416,67 mk : I 572971,08 mk.



iaalimenstr "ilen rahoitus uuosinap illl
Sosiaali- ja terveysministeritin suunnittelusihteeris-
ttissfr on laadittu selvitys sosiaalimenojen ja niiden
rahoitulsen kehityksestd vuoteen 2000.'). Nyt kiisil-
lI oleva laskelma on toteutettu perusosaltaan sa-
manlaisena kuin vuonna 1985 ilmestynyt laskelma.
Tuloksiin muutoksi a aiheuttavina tekijtiinii mukaan
on otettu muuttuneen lainsdfrdilnntin vaikutrc. Li-
siksi tarkastelua on s)ryennetty eriiiltii osin edelli-
sesld laskelmasta annettujen lausuntojen mukaises-
ti. Laskelman eHke. ja sairausvakuutusmenoja se
ki rahoitusta koskevat osat on yhteniisten oletta-
musten perusteella laskettu KansanelHkel aitoksessa
j a Elilketurvakeskuksessa.

t.1 Sosiaalimenot ja niidcn rahoitus
vuosina l9116-2000. Sosiaali ja tcr-
ve)'sministeriii. Suunnittelusihteeris-
tri. 1986.
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Sektori

4.6

7

7c koa

Rahoitus
% BKT:sta
v. 1986

2.6
1,1
0.3

Tyonantaja
Julkinen sektori
Kotitaloudet
Sosiaalimenojen
rahoitus yhteensh 23,2

9.5
I 1.0

Rahoituksen BKT-
osuuden muutos
v. 1986-2000.

Laskelman hhtokohdat
ja olettamukset

Vuoteen 2000 ulottuvaa meno ja
rahoituslaskelmaa laadittaessa
on eri toimintalohkoilla jouduttu
nojautumaan erityyppisiin etuu-
densaajien lukumiiiinii ja talou-
dellista kehitystd koskeviin arvi-
oihin ja olettamuksiin. Sosiaali-
vakuutuksen etuudensaajien osal-
ta laskelma nojautuu ennen
kaikkea demogralisiin sekd sosi-
aalisten riskien esiintymistd kos-
keviin arvioihin. Vdesttrnnus-
teena on kaytetty Kansaneldke-
laitoksen vuoden 1986 vdestcike-
hitysarviota. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen osalta ldhtokohtana
ovat voimassa olevat sosiaali- ja
terveydenhuollon valtakunnalli-
set suunnitelmat, joiden osalta
virkojen mddrAllistd kehitysuraa
on jatkettu tarkastelukauden
loppuun. Valtakunnallisten suun-
nitelmien ulkopuolelle jiiiivien
(palvelu)toimintojen osalta kehi-
tysarviot on tehty piiiis,iiiintoisesti
ministerion hallinnonalan toi-
minta- ja taloussuunnitelman pe-
ruslaskelman pohjalta.

Ansiotason ja palkkasumman ke-
hityksesti tehtivdt olettamukset
mddrddvdt paljolti ansiosidon-
naisten sosiaalivakuutus-
etuuksien ja niiden rahoituksen
kehityksen. Mycis sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kustannuksia las-
kettaessa tarvitaan olettamuksia
tydvoimakustannusten kehityk-
sestd virkaa kohti.

Ansiotason, tyollisyyden 1a
palkkasumman kehitysoletta-
musten lahtokohtana on. etta
reaalisten tyovoimakustannusten
ja tuottavuuden kasvut vastaisi-
vat likimiiiirin toisiaan koko
kansantaloudessa. Tdll6in tyo- ja
pddomatulojen vdlinen tulonja-
ko siilyisi kansantaloudessa
suunnilleen ennallaan eikd talou-
teen synny tulonjaon muutoksis-
ta johtuvia inflaatiopaineita. Re-
aaliansioiden oletetaan kasvavan
jonkin verran hitaammin kuin
tuotannon ja tuottavuuden. jotta
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tyonantajien sosiaalivakuutus-
maksujen kasvu voitaisiin rahoit-
taa pysytellen tuottavuuden kas-
vun raJorssa.

Taloudellisen kehityksen perus.
vaihtoehdossa palkansaajien ja
yriuiijien ansiotasoindeksillii mi-
tatun reaaliansiotason on oletet-
tu kohoavan 1,5 % vuodessa vuo
sina 1986-2000. Kansantalou-
den palkka- ja tycitulot kohoa-
vat tdllciin noin 1,9 % r,uodessa
l5hinnii tyollisyydessii ja sen ra-
kenteessa tapahtuvien muutos-
ten vuoksi. Bruttokansantuote
kasvaisi perusvaihtoeh dossa 2 Vr
vuodessa.
Taloudellisen kehityksen perus-
vaihtoehdon lisiksi on laadittu
kaksi vaihtoehtoista talouskehi-
tysarviota, jotta voitaisiin selvit-
tdd talouskasvun vaikutusta sosi-
aalimenoihin ja niiden rahoituk-
sen kehitykseen. Kasvuvaihtoeh-
dossa reaaliansioiden on oletettu
kohoavan 2.0 % 1a hiiiriG
vaihtoehdossa 0.5 % vuodessa.
Kansantalouden palkka- ja tyo-
tulot kohoavat vastaavasti 2.6 %
ja 0.6 % vuodessa. Kasvuvaihto-
ehdossa bruttokansantuote kas-
vaisi 3 % ja hiiiridvaihtoehdossa
I % r,uodessa. Kaikissa tehdyissd
talouskehitysvaihtoehdoissa on
oletettu kuluttajahintojen nouse-
van5%vuodessavuosina
1986-2ffn.

vaihtoehdossa sosiaalimenojen'
on arvioitu kohoavan 84 miljar-
dista markasta 130 miljardiin
markkaan vuonna 20fi). Sosiaa-
limenojen45 miljardin markan li-
sdyksestd sosiaalivakuutuksen
osalle koituu 25 miljardia mark-
kaa ja 20 miljardia markkaa kdy-
tetdhn julkisten hyvinvointipalve-
lujen lisdiimiseen.

Sosiaalimenojen bruttokansan-
tuoteosuus kasvaa nvkyisesti
23.2 a/r:sta 27.1 %:iin. Sosiaali-
menot kasvavat reaalisesti kes-
kimddrin 3.1 % vuodessa perus-
vaihtoehdossa, jossa bruttokan-
santuote kasvaa 2 %, tyotulot 1,9
7c ja ansiotaso 1.5 % vuodessa.
(Taulukko I )

Sosiaalimenojen rahoitus

Sosiaalimenojen rahoituksesta
vastaavat valtio. kunnat, tydnan-
tajat. vakuutetut ja palvelujen
kA),ttajet.
Tyonantajat, ml. julkinen sektori
tycinantajana. rahoittavat sosiaa-
limenoista 4l Vt. valtio 30 % ja
kunnat 18 Vc vuonna 1986.
Tyonantaja rahoittaa pddosin
sosiaalivakuutusta. kunnat ja
valtio sosiaali- ja terveyspalveluja
seki valtio perheturvan ja muun
sosialiturvan menoja. Rahoituk-

sen kohdentumisessa tapahtuu
muutoksia tarkasteluajanjaksol-
la. Nykyisten maksuperusteiden
mukaan tyonantajien ja kuntien
osuus koko rahoituksesta koho-
aa sckd valtion ja vakuutettujcn
osuus vdhenee.

Markkamdhrdisesti sosiaalime-
nojen rahoitustarve kasvaa reaa-
lisesti vajaat 49 miljardia mark-
kaa ',uoteen 2000 mennessS. Tds-
tA lisdyksest5 kohdentuu tycinan-
tajien maksettavaksi ldhes puo-
let. valtion maksettavaksi nel-
jAnnes eli l2 miljardia markkaa
ja kunnille runsas viidennes eli 9
miljardia markkaa.

Sosiaaliturvan rahoitustarve
kasvaa nop:ammin kuin brutto-
kansantuote. Vaikka rahoituk-
sen kohdentumisessa tapahtuu
muutoksia. ne eivdt ole kuiten-
kaan niin suuria, ettd minkaan
rahoittajatahon maksujen osuus
bruttokansantuotteesta alenisi.
Voimakkaimmin kohoaa tycin-
antajien. ml. jul kinen tyonanraja.
lakis{dteisten sosiaalivakuutus-
maksujen bruttokansantuote-
osuus, 2,6 9i-yksikkoii vuotecn
20(X) mennessd.

Sosiaalimenojen rahoituksen
kasvu suhteessa kansantuotteen
kasvuun kohdcntuu sektoreittain
seuraavalla tavalla:

Sosiaalimenojen ja niiden
rahoituksen kehitys

Sosiaalintenot
Sosiaalimenot koostuvat sosiaa-
livakuutuksen. sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen, perheturvan ja
erdistd muista sosiaaliturvan
menoista. Sosiaalivakuutukseen
luetaan tycieliikkeet. kansaneld-
kevakuutus, sairausvakuutus,
tyottdmyysturva ja nk. Solita-
erit, sotilasvammakorvaukset,
tapaturmavakuutukset ja liiken-
nevakuutus henkilcivahinko.jen
osalta.

Taloudellisen kehityksen perus-

Sosiaalimenot
ja niiden rahoitus vuosina
r986-am



Sosiaaliturvan kasvavan rahoi-
tustarpeen vaikutukset yritysten
tuotantokustannuksiin ja julki-
sen sektorin bruttoveroasteen
kehitykseen riippuvat siitd, missd
midrin on mahdollista korvata
sosiaalimenojen kasr,un aiheut-
tama rahoitustarpeen lisiiys
palkkamenojen ja muiden julkis-
ten tehtavealueiden kasvua hi-
dastamalla. Muussa tapauksessa
rahoitustarpeen kasvu johtaa
pitkiillA aikaviilillii hintojen ja ve-
rojen korotuksiin.

Tehtyjen arvioiden mukaan
eldkkeiden ja muiden sosiaalisten
etuuksien saaiien lukumddrd ja
etuustulot kasvavat nopeammin
kuin ansiotulot ja tycillistcn mdd-
rd. Tulonjako muuttuu aktiivi-
viestolle epdedullisempaan suun-
taan. Tycinantajien lakisddteisten
sosiaalivakuutusmaksujen osuus
kansantalouden palkkasummas-
ta kohoaa talouskehityksestd
riippuerr 5-7.5 %-yksikkoii ny-
kyiscltd 2l ,4 (,4:n tasoltaan.

Laskelnrissa tama ei kuitenkaan
kavenna yritysten toimintacdcl-
lytyksiii koska tyovoimakustan-
nusten, palkkojen la sosiaaliva-
kuutusmaksujen, osuuden kan-
santuottecsta on oletett u sdilyvdn
suunnilleen entisellddn kuitenkin
niin, ettd pcrusvaihtoehdossa tu-
lonjako muuttuu lievdsti tyostd
saatujen tulojen eduksi perusra-
kcnneinvestointien tarpeen pic-
nentyess6. Kasvuvaihtoehdossa
tulonjaon kehitys on pdinvastai-
ncn. jotta kasvun aikaansaami-
scksi vAlttlmittonrien tuotannol-
listen invcstointien kchitys voi-
daan turvata.

Julkisen palvclutucltannon osuus
kansantuotteqita kohoaa liihin-
nd sosiaali- ja tervcyspalvelujcn
kasvun seurauksena. Tdstd ai-
heutuu paineita bruttoveroas-
teen kohottamiseen, jollei palve-
lujen kasvua rahoiteta kliyuiijii-
maksuilla. velkaantumalla tai su-
pistamalla muiden julkisten teh-
tdvdalueiden menoja.

Suomessa osa sosiaalivakuutuk-
sen lakisdateisrstd maksuista ei
kulje julkisen sektorin kautta ei-
kd siten vaikuta veroasteeseen.
Niimii yksityisen sektorin sisdlld

Taulukko l. Sosiaalimenot vuosina 1986 ja 2000, mrd. mk
E',uoden 1986 hinnoin ja %-osuus BKT:sta

Sosiaalivakuutuksen
kehirys

Taulukko 2. Eldkkeensaajien. aktiivivdeston ja lasten lukumhdrdt
E vuosina 1985 ja 2000, I 000 hcnked

pa htuva tu lonsiirrot, lakisiiii-

Et uudensaaja t ja ak t i iv i r
Vaikeasti luettavaan taulukkoon
2 on koottu keskeisimpih luku-
mddrdennusteita, jotka ovat ol-
leet perustana sosiaalivakuutus-
menojen ja -maksujen arvioille.
(Taulukko 2)

Eldkkeensaajien. tyottonricn Ja
sairaidcn lukunradrdn on arvioi-
tu kohoavan !,uoteen 2000 men-
nessd l6hinnh vaeston ikiiiintymi-
sen seurauksena. Kansanel6k-
keen saajat lisddntyvdt woteen
2000 mennessa 150000 henkilcil-
lii. Tyoeliikkeiden yleistymiscn
seurauksena tyoeldkkeet lisdiin-
tyvdt huomattavasti encmmdn.
vajaalla 300 000 eliikkeellii.
Kooltaan pienenevid etuuden-
saajaryhmiS ovat ditiysrahojen
yms. perhepoliittistcn tulonsiine
jen. sotilasvammakorvausten ja
tyottomyyseldk keiden saajat.

Tycimarkkinoiden kdytetthvissd
oleva tycikykyisen vdeston kehi-
tys luo rajat tuotannollisen toi-
minnan ja tyollisyryden kasvulle.

Suotuisa tyollisyyden ju ansioi-
den kehitys puolestaan merkitsee
pienempid vakuutusmaksuja.

sosiaal k uut usmaksut Ja
kuutustoiminnan liikevaihto

vat mycis kansantuotteen
nopearnmin pddosin elii-

_l

I 986 2000 Muutos
v. 198L2000

keskim. %
wodessa

mrd
mk

7o
BKT:sta

mrd.
mk

Va
BKT:sta

Tyoeliikkeet
Kansaneldkkeet
Sairausvakuutus
Tyottcimyysturva
Solita-menot

21.2
t4,l
6.7
3,r
2,8

5,8
3,9
1,8
0,8

0,8

q.1
12.9
9,1
6,5
?s

R5
)1
1.9
1.4
0,5

4,8
---0,6.)1

55
--{,8

Etuusmenot yht.
Toinrintamcnot

47,9
2.1

J./
0,6

7l,8
3,0

15,0
0,6

)q
2,6

Sosiaalivakuu-
tusmenot 50,0 13.8 14,8 15,6 2.9

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Perheturva ja muu
sosiaaliturva

29,1

4,6

8,2

1.3

48,9

6,0

t0,2

1.3

3,6

2,0

Sosiaalinrenot yht 84,1 23.2 t29.7 21,1 3.1

Eliikelaji, eliike-
jdrjestelmd 1985 2000

Muutos
v. 1985-2000

Vanhuuseldkkeet
kansaneldke
tyd€Hke

TYokY,,YttomYYselii k e
kansane16ke
tyoeldke

Tycittrimyyseldke
kansaneldke
tydehke

Perhe-elike
kansaneldke
tycieldke

619
424

241
t7t

52
41

50
170

771
617

+ 158
+ 193

+31
+52

35
26

+
8

70

Eliikkeet yht.
kansaneldke
tyoeliike

962
812

r 108
I l0t

+ 146
+ 289

Tyoikiiiset ( I 5-6.1-v.)
Tyokykyiset
Tyovoima ( l5-65-v.)
Tyctttomat
Tycilliset (15-64v.)
Aktiivipiirit yht.

3 341
2981
2569

163
2446
2353

3 426
3011
2661

206
2455
2399

+85
+90
+92
+43
+49
+46

TEL. LEL, MEL
YEL. MYEL
VEL yms.
KVTEL

I 344
344
255
410

I 381
268
260
490

+37
-76+5
+80

Lapset (0-14-v.) 95r n48 103

nojcn kasvun seurauksena

23

272
223

t1
2l

42
240



Laskelmissa nopeimman talous-
kasvun vallitessa tyovoiman lisd-
tarjonta voidaan tyollistee ja
tycittomienkin mdlrd vdhenee
toisin kuin peruslaskelmassa. Pe-
ruslaskelmassa tydllisten mdird
kasvaa noin 50000 henkilollii.
Vakuutettujensa lukumddrdd
kasvattavat elAkejdrjestelmdt
ovat TEL ja KVTEL. TEl-aloil-
la tyollistdvdt ldhinnd yksityiset
palveluelinkeinot ja kunnallisella
sektorilla kasvaa kuntien sosiaa-
li- ja tervevspalvelujen henkilos-
to. Kasvu- ja hiiiriovaihtoehdois-
sa kokonaistyollisyyden muu-
toksen on oletettu heijastuvan
vain TEL- ja KWEL-piireihin.
Vaikka vanhusvdeston ja eldke-
ldisten mddrd kasvaa nopeam-
min kuin aktiivivdeston, siiilyy
etuudensaajien jir vakuutcttujen
suhde rerraterr tasapainoiscnir
vuotecn 20ff) asti. Vdestdn uusiu-
tumiscn kannalta maanrmc vdes-
tci on kuitenkin kehittymiissii
huolestuttavaan suuntaan ja
nuorimpien ikiiluokkien kehitys
kuitenkin viittaa siihcn. etta nuo-
ren tyovoiman saatavuudessa
esiintyy ongelmia jo tarkastelu-
a.janlaksolla.

Sosiaalivakuutuksen
menot

Perusvaihtoehdossa sosiaaliva-
kuutuksen menot kohoavat 50
miljardista markasta 75 millar-
cliin nrarkkaan. Menojen 25 rnil-
jardin markan lisdyksestd 20 mil-
jardia markkaa kohdentuu tyo-
eliikkeisiin ja 3.5 miljardia mark-
kaa tydttcimyysturvaan. Sairaus-
vakuutusmenot kohoavat 2,5
miljardia markkaa. Kansancld-
kevakuutuksen nrenot pienene-
vZit miljardilla markalla. Suhteel-
liscsti nopeimmin kasvavat tvot-
tomyysturva- ja tyoeldkemenot
(kts. taulukko l).
Tvdel5kemcnoista vanhuusel6k-
keiden osuus on runsas puolet.
Vanhuusellkemcnojen on arvi-
oitu kasvavan reaalisesti vajaat 5
7o vuodessa vuosina 1986-2m0.
Nopeimmin kuitenkin kasvavat
tyokyvlttdmyyseldkemenot,
runsaat 6 % ruodessa. Perhe-
eldkemeno kohoaa noin 4 (i
vuodessa ja tyottomyyseldkeme-
no alenee reaalisesti. (Taulukko
3).

Eldkemeno kasvaa nopeimmin
TEL- ja KVTEL-eliikejdrjestel-
missd. Eldkemenon osuus pal-
koista tulee kuitenkin olemaan
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Taulukko 4. Sosiaalivakuutukscn rahoitus vuosina 1986-2000

- 

mrd.mk uroden 1986 hinnoin ja %-osuus BKT:sta

2000

51,6+ 1,6

Taulukko 3. Tyoeldkemenot eldkelajeittain ja eldkelaeittain vuosina 1986 ja

- 

2000, mrd. mk ja% palkkasummasta

))o
3,4
11
6.1

In.0
27.ti
2-5.8
t7.6

suuri n valtion eliikcjdrjestel mAs-
sli ja yrittiijiieldkkeissii. yli 25 (,t'r

palkoista tai tvotuloista vuonnA
2000.

Sosiaalivakuutuksen
rahoitus

Sosiaalivakuutusta rahoittavat
tyonantajat. vakuutetut. valtio.ja
kunnat. Rahastojen korkotuot-
toja rahoitusldhteenri ci ole voitu
ottaa huomioon. r'aan mahdolli-
nen rahoitusjdAml orr vuosittain
kerattljen lakuutusmaksujcn ja
muidcn maksujcn sek:i nrenojen
erotus.

Sosiaalivakuutuksen rahoitustu-
lot ovat 52 miljardia markkaa
vuonna 1986. Tvonantajat ra-
hoittavat sosiaalivakuutuksesta
67 % sekl valtio ja vakuutetut
kumpikin noin l5 o/r. Vuoteen
20(X) mennessd sosiaalivakuu-
tuksen rahoitustarpeen on arvi-
oitu kasvavan va1aat29 miljardia
markkaa. Tdstd tycinantajan ra-
hoitettavaksi kohdentuu runsaat
23 miljardia markkaa, vakuutct-
tujen noin 3 miljardia. valtion

noin 2 miljardia ja kuntierr 0.5
miljardia rnarkkaa. Myos rahoi-
tusjdiimd kasvaa. (Taulukko 4)

Suhteellisesti nopeimmin kasvaa
tycinantajien rahoitus. Ttimii ai-
heutuu siita. ctta tvonantaja on
tyoeldk keiden kasvun piiiiasialli-
ncn rahoittaja. Muidenkin ra-
hoittajatahojen maksut kohoa-
vat reaalisesti woteen 20(XJ men-
nessa. mutta niiden rahoituksen
bruttokansantuoteosuus pysy_y
suunnilleen cnnallaan. valtion
hicman alenec.

Tyonantajien vakuutusmaksujen
bruttokansantuoteosuus kohoaa
2.6 ( i-yksikcillA. Tyonantajien
sosiaalivakuutusmaksujen kasvu
aiheutuu valtaosaltaan tyoele-
kenraksujen kohoamisesta. Yksi-
tyisen sektorin TEL-LEL-
maksun on arvioitu kohoavan
nykyisestd 12.2 %:sttr noin 20
7:iin palkoista. Kunticn eldke-
mcnojen osuus palkoista on 12lt
vuonna I986 ja kohoaa arvion
mukaan 17.6c/r;lin vuonrra 2000.
Valtion eldkemenojen osuus pal-
koista ei juuri kohoa. Tyonanta-
jien tvcittomvvsvakuutusmaksu

kohoaa pcrusvaihtoehcklssa 0.95(Z:sta 1.5 (.i:iin palkoista.

Tlonantajun lakisiidtcistcn sosi-
aalivakuutusmaksqjen osut-ls
palkkasunrnlrsta ktlhtrua arr ion
mukaan 2 1.4 % :sta noin 6 (:i -r,k-
sikkoa .;a ostrus bruttokarrsan-
tr.rotteesta 9,5 (;i :sta noin 2.5 (,i-
yksikkdli.

Vakuutcttujc-n maksuperustcet
on arvioissa pidetn, kansaneldke-ja sairausvakuutusmaksujen
osalta nvkvisind. mutta i,rittiijii-
elakclakien mukaisct maatalous-
ja muiden yrittdjien elAkevakuu-
tusmaksut tulcvat koho;rmaan.
Valtion rahoitukserr tarvc sosiaa-
livakuutukseen kasvaa hitaam-
min kuin palkkasumma kihinnri
sotilasvammakorvaus- ja kan-
saneldkevakuutusmenojen ale-
nemisen seurauksena.
merkitsee hienoista veropai
lieventdmistS.

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty
menoerittdin tyonantajien ja va,
kuutettujen maksamien vaku
tusmaksujen kehitys
2000.

El[kelaji
ja
eliikelaki

1986

mrd.
nrk (;

1000 Muutos
v. 1986-2000.

% vuodessa
mrd.
mk %

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvytt6myyseldk keet'fycittomyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

r2,0
5,0
t.2
3,0

15
3.1
0.8
1,8

23.2
I 1,6
0,8
5.1

I 1,7
5.6
0,4
2.4

4.8
6.2
4.8
-1.9

Tycieliikkeet yht. 1t ) r3.l 10.l r9.6 4.8

TEL. LEL, MEL
YEL. MYEL. LUEL
VEL yms.
KVTEL

l0.l,)1

5.1
3.1

r0.2
20. I
24.1
12.0

6"0
2.8
2.2
5.1

l9ti6 Muutos
v. 1986-2fiX)

(.,i vuoclessa
mrd.
nrk

((
BK-l':sta

rrrrd.
mk

(,(

BKT:sta
Valtio
Kunnat
Tydnantajat
Vakuutetut

7.6
1,8

34.6
7.6

l.l
0.5
9.5
l.l

9.6
2.1
5ri.l
10.5

2.0
0.5

t2.l))

t.l
2.0
I,tr
2.2

Rahoitus vht.
Rahoitusjaiimii

t4.2
0.4

80.5
5.6+

l6.tt
1.2

-.r.1
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I'aulukktr 6. Vaku utettuien rnaksut sosiaalivakuutuksessa vuosina

- 

1986 ja 2ffi), mrd. nrk vuoden l9ti6 hinnoin

Vakuutcttujcn nraksut vht.(ii kansantalouden palkka-
sumnlasta

diin markkaan ja hitaan kasvun
vallitessa 120,7 miljardiin mark-
kaan vuonna 2000. Sosiaaliva-
kuutuksen menot vaihtelevat ta-
louskasvusta riippuen 1l-16
miljardin ja tyoeliikemenot 38-
44 miljardin markan vdlilld.

Sosiaalivakuutusmenot sisdltd-
vdt taloudellisen kaswn ja en-
nustetun vaestcinkehityksen suh-
teen eri tavoin muuttuvia mene
erid. Tyoeldkemenot kasvavat
4-5 % vuodessa bruttokansan-
tuottecn kasvaessa l-3 %, vuo-
dessa. Etuudensaajien lukumdd-
rd ja cldketason kohoaminen ei-
vIt ole sidoksissa taloudellisen
kasvun nopeuteen. Sitd vastoin
erittdin riippuvia taloudellisesta
kehityksestd ovat tyottdmyys-
turvanlenot, jotka kasvavat sitd
nopeammin. mitd hitaamPi on
talouskasvu. Kansaneldkeva-
kuutus- ja Solita-menot vdhene-
vdt reaalisesti kaikissa talouskas-
vuvaihtochdtlissa. Sairausva-
kuutuksert menot kokonaisuu-
tcrra kehittyvdt laskelmien mu-
kaan suunnilleen bruttokansan-
tuottecn kas,uua seuraten. Vir-
kamldrdn kasvusta aiheutuu. et-
tri sosiaali- ja terveyspalvelujert
nrenot kasvavat kansantuotctta
nopeammin kaikissa vaihtoeh-
duiss;r.

Hitaan taloudellisen kasvun val-
litessa kohoavat kaikkien rahoit-
tajien rahoituksen BKT-osuudet.
Nopean talouskasvun vaihtcleh-
dossa kohoaa ainoastaarl tydn-
antajien rahoitusosuus kansan-
tuotteen kasvua enemmdn. Osa
tycinanta jien maksurasitukscn li-
slykscstd aihcutuu rahastoi nnis-
ta eikd siten ole suoraan etuus-
nrcrrojen kasv.un seurausta.

Talouskasrun ollessa nopea val-
tion rahoituksen BKT-osuus ei
kohoa. mutta hitaan kasvun val-
litessa valtion rahoitustarve ko-
hoaa huomattavasti mm. tyot-
t6myysturuamenojen kohoami-
sen woksi.

Taloudellisesta kehityksestd riip
puen tydnantajien sosiaalivakuu-
tusmaksujen on arvioitu kohoa-
van 5-7,5 %-yksikkoii kansan-
talouden palkkasummasta, mikd
merkitsee 17-21 miljardin mar-
kan lishkustannusta vuoteen
2000 mennessd. Tyonantajien
TEL-vakuutusmaksun on arvi-
oitu olevan 20 % palkkasum-
masta vuonna 2000 kansantuot-
teen kasvaessa keskimddrin 2 %,
vuodessa. Bruttokansantuotteen
kasvun kiihtyessd I 7o:lla alenee
vakuutusmaksu noin I c/o:lla ja
vastaava talouskaswn hidastu-
minen korottaa sitd noin lTc:lla.
Talouskaswn muutoksen vaiku-
tukset VEL:n ja KVTEL:n elii-
kemenon palkkasummaosuu-
tcen ovat suunnillcen samaa suu-
ruusluokkaa kuin TEL-mak-
suLrnkin. Myos vakuutettujen
maksut kohoavat hieman brut-
tokansantuotteen kas',ua nope-
ammin pddosin MYEL- ja YEL-
eiakkcicierr vakuutusmaksulen
kohoamisen seurauksena.
MYEL-vakuutusmaksun on ar-
vioitu kohoavan nykyisestd 5,1
?i:sta 7,8-8,6 (tr:lin tyotulosta
talouskasvusta riippucn. Vastaa-
vasti keskimadrdinen YEL-mak-
su kohoaisi nykyisestd I l,l %:sta
l7,l-18.9 %,:iin tydtulosta. Ta-
louskasluvaihtoelrtojen aiheut-
tama muutos tycinantajien tyot-
tomyysvakuutusmaksuun on
noin 0,5 %. (Taulukko 7)

Sosiaalimenot ja
talouskasvu

Laskelnra osoittaa. ctta rnite no-
pcanrpi taloudellinen kasvu or.t
sitd piencrnrttan osttuderr sosiaa-
limenot vicvdt bruttttkattsan-
tuotteesta. Kansantuotteen J %:n
kasvu-uralla laskelnraan sishlty-
vien sosiaalin.renojen osuus ko-
hoaa nykyiscsfi 23.2 c,|'.sta 24,7
!Z :iin BKT:sta ja hitaan kehityk-
sen vallitessa 28.9 (i:iir.r. Perus-
vaihtoehdossa sosiaalimenot oli-
vat 2l .l (,"r kansantuotteesta.
Vaikka vailrtoehdot perustuvat
siimaitn sosiaalitun'an etuuksia
ja palveluja koskevaan lainsdd-
dantoon 1a kehitysuraart. niin
nopcan takluskasvun vallitessa
rnenrrjen BKT-osuus kohoaa 1.5
(,ri -yksikkol ja hitaan kchityksen
vallitcssa 5. 7' i -yksikkoii.

Sosiaalirnenot ovat t14,3 miljar-

clia markkaa vuonna 1986. Ne
kohoavat reaalisesti nopean ta-
louskasvun uralla l-j5,8 miljar-

Taulukko 7. Tyonantajicn sosiaalivakuutusmaksut vuosina 1970-20m.

- 

% vastaavasta palkkasumrlasta.

TEL. LEL
Valtio (VEL yms.)
Kunnat (KVTEL)
Sosiaaliturvamaksut

Kansaneldkevakuutus
Sairausvakuutus

Lapsilisii
Tv<ittcimyysturva
Tapaturmavakuutus

Lakisddteincn
Valtion korvaus

l 9u6 2000
-l'yoe lilkcrnaksut 20,1 lqs

TEL, LEL, MEL
KVTEL
VEL yms.

Sosiaaliturvarnaksut

ll,9
_3, 1

57
I 1,0

25,1
6,7
7.7

14,0

Kansar.reldke
Sairausvakuutus

Tycittomyysturvamaksut

7,9
3,1
1,3

l0,l
3,9
)'7

'l'apat urnravaku rrtusnraksut

Lakis:iiiteinen
Valtion kon'aus

1,5 1.9

1.4
0,1

1,8
0,1

Sosiaalivaku utusmaksut yht.
';i kansantalouden

palkkasummasta(ii bruttclkansarr-
tuottccsta

34.6

2t.4

9.5

1986 20u)
'fy'iiclzikemaksut
Sosiaalitun'anraksut

K- a n s:r nel a k-eva k'-t ut Lt..;

Sairausvakuutus
I-f iittcirnl l'svakuut us
Liikenncvakuutus

I,l
50
1()

3.1
0,1
0.4

2.0
7.8
J.O
4.0
0.2
0,5

7,6

4.7

10.5

4.9

MaksuerAt 1970

2000

BKT:n kasvu keskim. wodessa

3 (;i 270 lVa

5.1
16,6
9.5

2,00
t,25
3.5
0.4

l.l
0.5

12,2
24.1
12.0

5. l0
I,98
0,0
0.95

1.0
0.4

19,0
25.1
t6.7

5.05
1,93
0,0
0.9

0.9
0.4

20,0
25.8
l7.6

5,05
1,93
0.0
1,5

1.0
0.4

21.0
21,1
19,I

5,05
l.93
0.0
2.2

l.t
0.4
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KesIn keskustelukin sen osoitti:

Ntiyrien
eHkel?iisten

aika
on ohi

Korkea reaalikorko kasvattaa
tvoeldkcrahastoa .ia vdhe ntlii
TE L-vakuutusnraksun korotLts-
tarvetta. Laskclmissa kdl,tcty,n 2
ur t1 vuosittainen rcaalikoron
kohoaminen tai alentuminen I(7-yksikdllii aihcuttaisi 1990-lu-
vulla vajaan I (i:n vastakkais-
suuntauksen muutoksen vakuu-
tusmaksuissa.

Pditelmid

Hitaankin taloudclliscn kasvun
vallitessa sosiaalintenojen kan-
santuoteosuus on v'trosituhanncn
vaihteessa korkeintaarr -10 

(,t eli
vastaa tasoltaan ntonien nruidcn
rnaiden tdmdnhctkistd tilarrnetta.
Kun otctaan huonrioon. cttii un-
sitrlakc'iar.jcstclmli on vuosittr-
harrnerr vaihtecsslr krpsrvsrai-
heessaan ja sosiaali- ja terveys-
palvelut kasvavat merkittiivdsti,
vaikuttaa laskelmicn mukaan sil-
td. cttd Suomessa kuttuva sosila-
liturva voidaan saavuttaa varsin
kohtuullisella kansantuoteosuu-
della.

Sosiaalimenojen BKT-osuuden
kt-rhoaminen edellvttda pcriaar-
teessa vero- ja maksuasteen vas-
taavaa kohoamista. Tvdeliikejiir-
jestelmrin voimaantulo kohdis-
taa paineita tyonantajan rahoi-
tusosuuteen ja kasvava palvelu-
sektori puolestaan kunnallisve-
ron hintaan kohdistuvia korotus-
paineita.

Rahoituskysvmykset voidaan rat-
kaista periaatteessa usealla taval-
la. Bruttoveroasteeseen kohdis-
tuvia paineita voidaan vdhentdii
palvelumaksuin, hidastamalla
muiden tehtevealueiden meno-
jen kasvua tai vksityisen palvelu-
tuotannon avulla. Tyonantajien
sosiaalivakuutusmaksujen vai-

kutus tviivoiniakustannuksiin.
hirrtoihin .irr kilpailukvkrrn riip
puu siitii. nrissei nrridrin sosiaali-
\ akuutusntlksu jerr kasvu .j:r st,si-
aalitun'an parantumincn hvv:ik-
sytiidn reaaliansiotason kasvua
hidastavana tekijlinii palkanko-
rotu ksista piidtett:icss:i.

Vaikka eliikeldisten ja ntuiderr
etuudensaa.jien mliirri vuoteen
2[XX) kasvaakin nopcanrntin kuir.r
tvossa ()levien. siiilvv etuudcnsaa-
.iien ja vakuutettujcn suhclc viclri
verraten tasapainoiscna. Van-
husvdcstdn ja tliiiassd olevun rri-
estiin suhde on cpiiedullisirrrnril-
laan kuitcnkin vasta vuodcrr
2020 jiilkccn. Seurarrruss:r rli-
hecssa onkin uihetta pitlentiid so-
siaalimcnol:rskclrnien aikajzin-
netta ainakin vuoteen 20-10 saak-
ka..jorta voitaisiin sclvittriii nyky-
suurrtaisen r dcstokchitv[iscln
scunranruksia sosiaalittrnlin ra-
hoitukseen. T:illaisella aikiliin-
teelld toimittaessa on mahdollis-
ta harkita vdestopoliittisiakin
toimenpiteitii viestcirakenteen
korjaamiseksi, sillf, lapsen kas-
vattaminen. kouluttamrnrn ja
tycivoimaan astuminen vie 20-
l5 r'uotta. Sosiaalimenojen rlr-
hoitukscn kannalta onnett()min
olisi tilanne. ettri pier.reneviin ak-
tiivivdestcin huollettavana vhtl-
aikuisesti ol isivat suuret clakildis-
ikdluokat sekd lisddntyvii jouk-
ko lapsia.

HEIKKI PALM, rzrx
Sosi aal t- ja tcrye.r'.snini steridn

s uu nni t te I u si h t e e ri s tbn
suunnit telija

Nrkvpdiviin cldkclainen ci ole
eniiii sc Vulistukscn lukukirjan
kertonrukscn cliittivanhus. .joka
puulusikka kupissaun uurrinlou-
kossa odottr'li leivinkvrs:iii tai
tiihteit:i talonviicn povAatt,i.
Tuohilrr tictletiiarr .jlr stcrconpiu-
kuva nrennciltii vuosikt'rnrlenil-
td orr .io unohtunutkin.

Mutta ci hrirr ole sellainen-
kaarr..jtrllaiscstlr krrr au piirrcttiirr
Helsingir.r Sanonrain kuukausi-
liittccn kesiikuiscn eliikeaihekt>
konaisuuden avaus.jutussa: riivh-
keli. ahrrc.jtr vaurtrs..itlpu tcrr()ri-
soiv'aa k:iytilstapaa harrastal,a,
iili mat()na lapsiperhcittcrr niskas-
sa.ja kustannuksella eliivti.'fur>
kin tieclctzilin cikzl tlinra uudcnt-
pien aiktlerr stcreotYpian rakcn-
telu cdusta vlcisinti ujattelut:r-
paa.

Miksi sittcn tocleta ntokontas-
ta rnitd:in'l

Siksi. etta tuo kuukausiliitteen
( Helsingin Sanomat. kuukausilii-
te. kesiikr"ru 2) tcksti aihcutti vh-
tlcn mcnnccn keriin kiir aisrl
keskusteluista HS:n miclipidesi-
vulla. Mvos siksi, cttl - kuten
alan amr.r.rattilaiset hvvirr ticte!ait

- eldkcasiat ovat tiissii nlilassa
niitii. joista milloin tahansa saa
aikaan kahakan.

Kun Tyiieldke-lehdenkin pii-
rissii on pantu nrerkille kcskustc-
lu ja h:rluttLr vicld palata aihec-
seen. teen hicmarr sclkoa siitii.

Nelja jum:a,
yksi kiihdytti

T:imd toistaiseksi tuorein kq;-
kustelu oli moniin ntuihin verrat-
tuna pahasti vino jo liihtokohdil-
taan siksi. ettd virikejuttu eli toi-
mitta.ia Seija Sartin "Eliikeldiset
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- sorretuista sortajiksi'?" osoit-
taut ui jo ensimmdisistd riveistddn
liihtien tahallisen subjektiiviseksi,
vain hyvdosaisten eldkeldisten
eldmdn joitakin piirteitii kdsitte-
levdksi ja ilmaisultaan tyylittele-
viiksi, kdrjisrdvdksi.

Seuranneessa keskustelussa
jiiiviit liihes kokonaan huomiotta
laajan, kymmensivuisen asiake
konaisuuden muut, erikseen ot-
sikoidut osat eli HS:n kahden so-
siaalipolitiikkaa kdsittelev6n
toimittajan jutut, Hilkka Piirron
tilastotietoihin perustuva analyy-
si "Nliin eldkekakku jaetaan" ja
Anna-Leena Pyykkcisen " Ldnsi-
Saksan eldkejdrjestelmd varari-
kossa" - myos Seija Sartin toi-
nen juttu "Tiiyttii vauhtia yli 70
vuotta",jossa hdn lyhyesti kuvai-
li yhden hyvin toimeentulevan
eldkellispariskunnan eldmdd.

Kun eldkekeskustelut tavalli-
sesti puhkeavat jostakin yhteis-
kunnalliscn pddtoksenteon tai
hallinnolliscn toiminnan yksi-
tyiskohdista ja ovat siis kansa-
laisten ja piilittiijien ja/tai viran-
onraisten valisid. niin nyt toimit-
taja drsytti tahallaan ja elhkeliii-
set arsyyntyivdt. Kdvi kaiken li-
sdksi niin. ettd teksteisd pii2itel-
len juuri ne hyvdtuloiset pysyivdt
lriljaa ja arsyyntlnect olivat pic-
rri- tai cnirrrddrr kcskituit-risia ela-
keliiisiii. jotka chkii turhaankin
kuluttivat adrenaliiniaar.r.

Mor.rikaan ei nimittdin yleises-
sd sunttumuksessaan kiinnittd-
nvt lruonriota tilastojuttuurr. jos-
sa osoitettiin. ettii runsaasta nril-
joonasta cldkclaisestd hienran yli
9m0m saa cnintdiin 5000 mk
kuussa tai vihemnrdn ja ldhcs
puolct kaikista clAkkecnsaajista
eli 4-14000 kuuluu rylrmddn
l6m-25m rnk kuukaudessa.
Edellcen vain 61000 kuuluu yli
5fi)0 mk kuukaudcssl saaricn
joukkoon.

Sotaa lapsiperheitd
vastaan ei syntynyt

Vaikka Seija Sartti tekstinvi
alussa ilmoitti khsittelevdnsd hy-
vdosaistcn eldkeldisten asentaa ja
elirndd. hiin kiiytti kautta koko
tekstin scn vcrran uscin ja sen
verran vleisesti csinrcrkiksi sanaa
eldke tai cldkelhinen. ettd tavalli-
semmankin eldkkeensaajan oli
kvllA vaikca olla provosoitunrat-
ta.

Kun Sartti vicld osoitti sympa-

tiaa ja ymmdrtdmysfd lapsiper-
heitd mutta ei mitddn eliikeliiis-
ryhmiiii kohtaan, saattoi lukija-
kirjeitten savyn arvata: ei sitten
yh6an ymmdrt'dmyksen sanaa
toimittajallekaan. pdinvastoin ja
lisiiksi tiukkoja kysymyksiii piiii-
toimittajille ja kustantajalle.

Julkaistavaksi valituissa kir-
jeissii oli sendan melko maltilli-
nen vaikka tiukka siivy. Sisiilt6
oli muistakin yhteyksistii tuttua,
mutta kaikki keskeiset viiitteet ja
perustelut, muistutukset ja faktat
haluttiin panna jonoon. Etta eH-
keturva ei suinkaan ole kovin
vanhaa tai kattavaa vieliikiiiin.
etta nykyiset eldkkeensaajat ovat
mycis itse maksaneet eldkkeiden,
ettd eldkeldiset ja lapsiperheet ei-
vat ole toistensa vihollisia. Ja niin
edelleen.

Oireellista lienee myos se. etta
mycitdtuntoa osakseen saaneet
lapsiperheet eivdt sittenkddn juu-
ri innostuneet kirjoittelemaan
eliikeliiisiii vastaan, vaikka nue
ret isdt ja 6idit muutoin huomat-
tavan ahkerastikin osallistuvat it-
selleen lSheisten aiheitten kdsitte-
lyyn.

Paljon rajumpia ilmauksia
kuin julkaistuissa kirjoituksissa
oli julkaisematta jddneissd. Niistd
saattoi poimra mm. tdllaisia
luonnehdintoja: "hiiik2iilemiiton,
ilkeii ja mauton kirjoitus", "toy-
ked ja rienaava". "iljettdvd herja-
esitys". "sisdlsi kaunaisuuden.
kateellisuuden ja tictamatto-
nryydcn osasia". "ala-arvoinert ja
asiasisdlloltlin heik kotasoinen".
"luo keinotekoista juopaa lapsi-
perheitten ja eldkeldisten viilillc",
"sumnrittaincn eldkeldisten scl-
kdhnarnpuminen", "asiaton, yk-
sipuolinen ja silmittomdn vihan
purkaus".

Eritvisesti sotaveteraanit oli-
vat raivostuneet ja muuankin t<>
tesi, ettd tuon el:ikeldisjoukon
aktiivi-ikdisten toimien seurauk-
sena kirjoittajallekin on varattu
arkunmitta oman maan maape-
riiii. Myos reaganilainen ajattelu
nykynraailnrasta ja hitlerildinen
menncestd vedettiin esiin.

Eliikeliiisjiirjestojcn kannanot-
toja kaivattiin. Niite ei juuri nd-
kynyt. ei julkaistuissa cikd julkai-
semattomissa. Ei sen puolcen ns.
asiantuntijoitakaan ilmaantunut
mukaan. Jos kokemuksen perus-
teella saa arvata. niin tdlriin ni-
menomaiseen keskusteluun heitd
ei olisi saanut kahleissa kuljetta-
mallakaan.
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Elakkeet maksetru,
nyt saamisen aika

Pari. kohne julkaistuista kir-
joituksista tuntui erityisesti ilmai-
scvan laajemminkin eliikel;iisten
tuntoja: niihin viitattiin santa-
hcnkisesti mvohcnrmissd kirjcis-
si.

Hclsinkiliiincn Rcino Leh-
mukscla chiitti heti ulkupliiissii
pohtimaan pitkdssii kirjoitukses-
saan "Maksanrnre el;ikkecnrnre
etukiiteen" (huom. otsikoinnit
ovat aina toinrituksen) aihetta.
Hiin puuttui nrnr. r,iiittce:cen. et-
tii cliikerahat otetaan nvkvisilti
lirpsiperhci lta vcroi rra:

"Mihirt ihnrctsecn orut sitterr
kadorrneet nc sosiaali- ja eliike-
vakuutusmaksut. .ioi(len ntak-
sarniseen nvkvisct cldkcliiiset
ovat osallistuncct'l Tuskin niitA
n-v-kyiset lapsipcrhcet ovat k()\'in
paljon nraksancct."

Han san()i r rnnuirtLivan:a
nrvcis nr,kviste'n lapsi;rrheitten
asenraa: ". . . sillii tiediin <lmasta
kokenruksesta. cttii e limai on ka-
rua, kun menot ovat suurirnnril-
laan .ja tulot picnet."

"Kun itsc olin sanrassa ase-
massa. olivat olot vielii huo-
nomnrat kuin nvkvisillS lapsi-
perhcillei. Silloin nvkyiset eldke-
ldiset alkoivat ntaksaa nykl,isiii
ruhtinaallisia el:ik keitdrin."

"Kuitenkin lapsiperheitten
aseman parantamincn on hoiclet-
tava erilldiin eldkekvsymvksis-
m."

Niinikiiiin helsinkil:iinen joh-
tava vlihoitaja Aune Brotherus

- "eldkeldinen v. 2001" - ku-
ten han itsensd miiSritteli. sanoi
suoraan, etfti tuskinpa el:imme
sivistysvaltiossa, kun tdllaista
tekstiS julkaistaan:

"Sosiaalisten etujen vertailu
eri ikipolvien tai ryhmien vdlilld
on aina epdoikeudenmukaista.
Seija Sartin ndkemys lapsiper-
heiden kurjuudesta .ja toisaalta
eldkeldisten Ievelstd leivdstd eivdt
ole yhteismitallisia. Nykyisten
vanhuuseldkeldisten ollessa lap-
siperheiden huoltajia ei ollut hi-
tivs- tai vanhempainlomia. ei
naisille mahdollisuuksia luoda
uraa tai edes kodin koneita. Jd-
tettakoon siis kunkin ryhmdn
asiat omaksi kokonaisuudek-
seen."

"Ikdvintd kirjoituksessa on so-
taveteraanien parjaaminen. Sei ja
Sartti ei huomaa, etu tamanlai-
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nen puhetyyli on jo historiaa."
Aune Brotherus totesi kirjoi-

tukscn loukanneen ntonia. mo,
nen menettanc-cn mielenrauhan-
sa: "Siihenkrj kirloitus pyrkil"

Espoolairren dipl.ins. Pentti O.
Sihvclnen oli katsellut hienran
tarkemminkin juttujen yhteycles-
sii julkaistuja taulukoita .ja kiin-
nitUnyt huonriota csimcrkiksi
siihen. ettri kun vuosina l9-50-
65 oli sataa tyoikeistii kohclen
60-65 lasta .1a 14 vanhusta eli
ruiitri vlrteerrsi 76/lO0- rriitr csi-
rrerkiksi 1990 santa suhde orr
ennusteitten mukaran -19 lasta .ia
20 lanhusta sataa tvoikiiistd koh-
ti eli60-l(D.

Sihvtrnerr tunnt.tsti lapsipcr-
hcittcn clrintdn tiukkuuclcn. ntut-
ta sanoi. ettii eri aikoina svvt ()vat
ollect hicrrurrr crilaisia:

"... rtrkvdiirr sc johtuu piia-
asiassa siitii. ettai eletiiiin vli tulc>
.1cn: suurchko. hvnin,rit,rt.ttt.,
ilsunto. auto. mokki. tcle"'isio.
stercot. viclco .jne. tdvtvy saada
nopeasti ja usein kaikki osarnak-
sulla. Scllaista ci tunrrettu 195(l
eikd l9fllluvulla."

Asiantuntijoita ja
valistajia kaivataan

Kaik kiaan tuol.ron heinai-clo.
kuussa aaltoillcescen keskuste-
luun tuli 82 kirjettii. oikcastaan
l'lihemnriin kuin rllisi saattanut
odottaa. Ehkapii heltcinen kcsd-
kin r,'aikutti laintentavasti kir.joi-
tusaktiir. isuutee n. Kirieita iul-
kaistiin l8 eli aika vdhlin. murta
kuten toimituskin loppLryhtcen-
rcdossaun totesi. kirjoitustcn si-
salto oli ljan nrittuan korin sa-
manlaista. Nain kdr m()nissa
nruissakirr kcskusteluissa.

Vertailun vuoksi kzrnnattaa
ehkd mainita. etti esimcrkiksi
v uodenvaihteessa 1982-t{3 kiiy-
tiir.r edellinen isompi eldkeaihei-
nen keskustelu. Tuolloin (eli siis
vuodcn I9l{-l puolella) panriin
kansaneldke','erolle ja eliikkeit-
ten verotuskvsvmykset olilat
nruutenkin ajankohtaisia. Silloin
osallistui keskusteluun 175 kan-
salaista, pdiasiassa elAkeliiisiii, ja
silloinkin julkaistiin vdhAnpuo-
leisesti kirjeitd - vain 22 - ai-
van samasta syysta.

Varsinkin elAkeliinen saattaisi
ndistd esimerkeistd pd6telld, ettd
elSkeaiheisissa keskusteluissa
seula on erityisen tiukka - on-
han mielipidesivun monien nruit-
ten keskustelujen lopetusten yh-

tcydessii niikynl,t tietoja paljon
suuremntistaki n julkaisuprosen-
tcista. Valinta selittyy kuitenkin
juuri siitI. cttii toistarnista csiin-
tyv aika lailla ;a ettii todella uusia
ndkiikuhnia on ehk;i r,aikeakin
Itlytiiii: civiith;in niitd lcil,cld aina
asiant untijatkaan.

Sc nrivttliti kvllii ol*an totta.
ettd cltikekvsvntvkset ovat han-
kalia. ntorrintutkaisia j:r poltta-
r ia. Asiantuntijoittcn. r'irkanties-
tcn .ja priAttii.jicn kantoja kaiva-
taan. nrLltta cipa niitii.juuri kan-
sulaisten nticlipiclctaistoiss:r tah-
clo niiklii - ei karrsaluisrniclipi-
tcinli. ei ntahclollisia virheitai tai
vinor.rtr,rntia oikortrassa. ci cdes
aina peIliiirrkuulutettacssakaatl
han kalicn asioitten vnr nriirtlirnis-
tii auttanlassa.

Monct tictdjiir kirjortt:rr at kt'l-
lii nriclcll:iiirr asiantuntija-artik-
kclcrtrr rrllrr jrrlklrisuihirr tai .jt>honkin ntittaarr asti kansan-
ornlristeltuja irl:rkcrttrilr csinrer-
kiksi sanontalehtiin.'I'avallisen
cl:ikckansan keskustcluihin ja
kiistoilrinkin pitiiisi .jaksaa nr-
kr,istl cnenrntiin osallistua. Sc
saattaa tuntua turhalta. mLrttir
asiatiedonkin liipinrcrron nrah-
rltlllisur"rs on olcntrssl parcrtrrrti rr
silloin. kun ihnriset irsc orut virit-
tzincct kcskustelurr.ja sita kai\,\,er.

Hyvinvointikansalaisen
osaan on nyt opittu

Yksi on kuitenkirr varntaa:
n1 kvpdir 5n ekikeliiine n ci ole
cnaa niirra lrallirrt.oalanlrirrcrr
eikii nicle kiukkuaan ja pcttv-
mvst:ian noir.r l'ain. Hrin ci ehkri
airra vmmdrrd kaikkealehkd hiin
tuiiottaa joskus Iiikaakin onrar.r
tyoikinsii aikaisiin rasituksiin .ja
saa niistii tunnevaraistzl kaytcai-
netta mielipiteisiins5: ehkii hhn
rrrdittaii riclS kannunottojaan
perisuorualaisella epdluulolla. et-
tzi hcrrat sittenkin jocnkin sa-
haavat hintii silmiiln ja luikerte-
lcvat.

Mutta paluuta cntiseen, alis-
tuvien elAkeldisten aikaan ei ole.
Monin tavoin on oikein opetta-
malla tdhdennetty, etta olemme
ponnistelleet hvvinvointivhteis-
kuntaan. jossa kovhdinhoito- ja
hyvdnte kevdisyysmcntaliteet i I la
vanhassa merkityksessi ei endd
ole sijaa. raan jokaisella tln oi-
keutensa - mycis ottaa vastaan
apua ja kuitata satoa tyoikansa
ponrristuksista.

Ajattelutapa on nyt opittu.

Meilld ovat nvt keskuudessam-
rne ensimiiiset tictoisten eliike-
liiistcn ptrlvct. Argumcntointi-
kvkvisten, ajattelemaan p1,str-
r ien. mielipidcttii nr,l()(l()sta\ icn
joukko kasl'aa. Tiissii rnuuttu-
neessa ilnrapiirissii pesir':it aina-
kin psvkologinen. sosiaalipoliit-
tinen -ia kansantalor.rdcllinen
pulnrir. Mitli rrrrrrrtu. scn rriicrn-
nte.

LEILA VALKEVIRTA
Toinirraja

n ) k.r tirin u u t i s pci ci I I i k k t)
Helsingin Sanonruin

o.j o n k o h t a i so sa s t o.r.ra,
toimi yuosina 1977-8J
I c hden nt i c I i p kle.r i run
t,r ri r.t' h m ci n y e t (ij A n d



kaaffiyvti ihminen
ia esitetiedotuksen
tehottomuus

Tdssd artikkelissa tarkastellaan
tiedon pcrillemenotutkimuksen
niita tuloksia, jotka koskevat
vanhenevia vakuutettuja. Tut-
kimuksen kehikkoa, yleistulok-
sia ja johtopaatdksia tarkastel-
laan toisessa artikkelissa.

Tutkimuksessa on selvitetty esi-
temuotoisen tyercldketiedotuksen
perillemenoa ja siinii olevia on-
gelmia. Tyoeliiketiedotusta voi-
daan kuitenkin pitaa esimerk-
kinii yleisemm5sth problema-
tiikasta. Samat kannot ol'at kas-
kessa muunkin sosiaaliturvarr
tiedottamisen saroilla-

Peruskoulutus
motivaatiota tdrkrdmpi

Analyysi esitetiedotuksen peril-
lemenoon vaikuttavista tekijciistii
osoitti. ettd peruskoulutus ja nro.
tivaatio olivat tdrkeimmdt niistd
ominaisuuksista, jotka liittyviit
tiedotuksen vastaanottajaan.

Eliikeikiiii ldhestyvien ikiiluok-
kien yleisesti matala peruskoulu-
tus on juuri se tekijii, joka parhai-
ten selittaii esitetiedcxuksen
heikkoa tehoa. Tutkittavista
62-61-vuotiaista pddkaupunki-
seudun TEL-tyontekijoistii kol-
nrella neljdstd oli vain kansakou-
lutasoinen peruskoulut us.

Parhaiten esitetiedotus tehosi
hyvin peruskoulutettuihin va-
kuutettuihin toisessa tutkinrus-
ryhmhssd, johon kuuluvien ikii
oli 30--40 vuotta. Heilld tiedon
taso nousi merkitsevdsti vastaa-
vaan kontrollirylrmdin verrattu-
na.

Motivaatio osoittautui nryos tAr-
keAksi edellytykseksi. Se on ta-
vallaan tiedon perillemenon
kynnlskysynrys. Motivaation
avulla voidaan jossain ntddrin
kompensoida pcruskoulutuksen
puutteita.

Motivaatio vaikuttaa tiedon pe-
rillemcnon tuloksellisuuteen kui-
tenkin vdhemmdn kuin perus-
koulutus. Tietenkin on yksiloitd,
jotka huolimatta vdhdisesld pe-
ruskoul utuksesta pidsevdt hyvdn
motivaationsa avulla erinomai-
siin tuloksiin. Luja tahto vie.
paitsi harmaan kiven. mycis eld-
keviidakon ldpi.

Kdsitteelliset asiat
vaikeita

Peruskoulutuksen voimakas
vaikutus tiedon vastaanottami-
sen tuloksellisuuteen johtunee
erityyppisen peruskoulutuksen
antanrista erilaisista valmiuksis-
La-

Kansakoulun suuntautumistapa
oli kiiytiinncillinen. Oppikoulus-
sa sen sijaan on ollut enemmdrr
teoreettistyyppistd opetusta. Se
on antanut evddt asioiden kdsit-
teelliseen erittely-vn ja kokonai-
suuksien hallitsemiseen. mitd
eldketurvan rakenteen ymmar-
tdminenkin vaatii.

Tutkimustuloksissa peruskoulu-
tuksen antamat valmiudet heijas-
tuvat siinh, ettd vanhemmilla oli
nuorempia vaikeampi erotella eri
jarjestelmien etuuksia toisistaan.
Esimerkiksi kansaneldkettd piti
tycieldke-etuutena noin neljdnnes
vanhemmista vastaajista.

Kokonaiskuva el6keturvasta
edellyttiiii sen tietdmlsth, mitkii
ovat tyd- ja mitk5 kansaneldk-
keen olennaiset piirteet. Kokt>
naiskuva oli vanhemmilla epii-
mddriisempi kuin nuoremmilla.

Eldketurvan kokonaiskuvassa
on itse asiassa kysymys monipol-
visesta kdsitehierarkiasta. Ensin-
nAkin on kdsite 'eldketurva' tai
'eldke'. Sen alakdsitteitd ovat tyo-
eliike ja kansaneldke. Ndidcn
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Esitetiedffirs nosti
vain harvan eliike-
ikiiii liihestwdn Ya-
kuutetrn tyteHketie-
don tasoa.

Esitetiedfrrksen te-
hotbmuus Yanhem-
missaikiiluokissaonhwin ualitettavaa.
Heillii nimittf,in disi
uahua kiinnostus ai-
nakin omaan eliike-
trrvaansa.



alakasitteiU ovat elakelajit, jotka
ovat samat molemmille.

Ei ole ihme. ettd varsinkin van-
hemmat henkilot pyrkiviit yk-
sinkertaistamaan asioita ja yhdis-
tdmddn yhden alakdsitteen yh-
teen ylSkdsitteeseen: vanhuus-
eldke - kansaneldke, tydkyvyt-
tomyyseldke - tycieldke.

K;isitteiden jatkuvaan sekoitta-
miseen saattaa olla mycis tiedo-
tuspoliittisia taustasyitd. Kan-
saneldkejdrje;telmd tiedottaa
omista eldk keistddn, tydehkejer-
jcstelmd omistaan.

Yksityisen ihmisen elaketurva
muodostuu molenrpicn jdrjes-
telmien eldkkeestd. Saadakseen
kokonaiskuvan siitA vakuutetun
pitiiisi yhdistiid eri tahoilta tule-
vaa tiedotusta. Vaatimus on
melkoinen henkiloille, joilla ci ole
tdhdn tarvittavia. peruskoulu-
tuksessa saatuja vrcstintdresun-
seja.

Kdytdnnon tiedot
hyviii

Onneksi kuvalla ikadntyvien ih-
ntistcn cldketiedoista ()n nlyos
valoisa puolcnsa. EliikeikiiA lii-
hcstyvicn kd1 tarrnollisn r ppisct
elakcticdot olivat uscin varsin
hvvid. Niin hvvih. ettei esitctiedo-
tuksclle endA jiidnyt vaikutus-
mahdollisuuksia.

Tiedettiin oma ellkelaki (90 ( i ).
yleinen ellikeikii (liihes 100 (,;'i 

).
tyoeldkcturvan tiedustelukortin
saantipaikka (85 (;) ja lisdticto-
jen saantipaikka (80 7 ). Tiimiin-
tyyppisiii tietoja vanhemmat hal-
litsivat jopa paremmin kuin nuo-
remmat. Yleensd mycis tiedettiin.
ettd palkka ja tyossdoloaika vai-
kuttavat eldkkeen mddrddn.

Tyoeliikelajien nimien tuntemi-
sessa oli enemmdn epdrointib.
Vanhuus- ja tyoky'!ryttomyys-
eldkkeen tunsi noin kaksi kol-
mesta. tyottomyvseldk keen vajaa
puolet. Perhe-eldke oli huonoiten
tunnettu etuus. Sen tunsi noin
kolmannes vanhemmista haasta-
telluista.

Eldke-etujen nimien huonohkos-
sa tuntemisessa saattaa myos olla
kysymys kdytdnnollisista ja teo-
reettisista tiedoista. Paremmin
kuin vanhuuseldketermi tunnet-
tiin olosuhteet, jolloin elhkkeelle

siirrythhn - "6yttaa eldkeidn.
tlysin palvellut". Vastaava tuli
esille myos tyokyv-vttomyyseldk-
keen vhtevdessd. Tiedettiin tds-
mdllistl eldketermid paremmin.
etta tyoelakkeen saa. jos on pit-
kdin sairas.

Esitteet talletettiin

Osalle haastetelluista oli postitsc
ldhetetty esite ja saatekirje. Viit-
tauksia nrycihemmin tulevaan
haastatteluun ei ollut. Osa haa-s-
tatelluista. ns. kontrolliryhmh ei
saanut esitettd.

Esitteen saaneista noin puolet sai
kdytossd ollecn vleisesittcen. toi-
nen puoli tutkimusta varten teh-
dyn kokeiluesitteen. Sen laatimi-
sessa oli nojauduttu erddseen op
pimistcoriaan. jossa olennaista
()n motivaation virittdminen ja
rakcnteellisen kokonaiskuvan
muodostaminen. Asiasislltii oli
kummassakin esitteessl sama:
suppeita perustietoja tyoelek-
keistd.

Esitteet saivat hyvdn vastaan-
oton. Noin 80 prosenttia haasta-
telluista oli havainnut ja noin 70
prosenttia tutustui esitteeseen.
Esitteeseen tutustuneet van-
hemmat vastaajat vlecnsd myos
tallettivat serl vastaisen varalle.

Esitteen hyva vastaanotto sopii
hyrin aikaisempiirr tutkimustu-
loksiin. Esittcitd halutaan. Uutta
on esitetiedotuksen tehokkuuden
analysointi kontrolloiduissa olG
suhte issa.

Vanhemnrat vastariat k5yttivet
esitteen lukemiseen nuorempia
enemmdn aikaa. Noin kolmas-
osa muutaman minuutin. kol-
masosa varttitunnin ja kolmas-
osa puoli tuntia tai enemmdn.
Nuoremmat yleensd vain selasi-
vat esitettA.

Kokeiluesitteen jyvat
ja akanat

Tietojen perillemenon tehossa
eivdt esitteet juurikaan poiken-
neet toisistaan. Tulokset olivat
vleiscsti ottaen vanhempien
ryhmdssd yhtii laihoja kummal-
lakin esitteelld.

Kun vertailtavana oli kaksi esi-
tette ja tulokset olivat samanlai-
sia. antaa tdmd pohjaa yleistyk-

selle. Ei ole kysymys yksittdisen
esitteen hyrryydestii tai huonou-
desta. vaan muista taustalla ole-
visra vaikutustekijoistii.

Kokeiluesitteessd oli kaaviona
kokonaiskuva suomalaisesta
eldketurvasta. Sen tarkoitus oli
.lascntad irralliset tiedtlt toimi-
v'aksi kokonaisuudeksi.

Kaaviokuva ei tdyttzinyt siihen
pantuja toiveita. Se oli liian irral-
linen ;"ksittlisesin,s sclkivttiiSk-
seen cldketurvan rakentecllista
kokonaisk uvaa.ia.;oillcki n esitr s-
Iirpilnlr vicnrs. Osa vanhcnrnristir
vastaiiist:l outloksui kuariotir.
osa taas piti sitA selke:inii.

Kd1,tc'tyn tc()rian mr,rkaista oli
myt.rs tiedon soveltamincn. Siitd
oli kokciluesitteessii laskuesi-
merkki. Ohjeen ja esimcrkkita-
paukscn avulla lukijoita kehoi-
tcttiin rtsc laskcrnalla arr ioinraarr
oman el6kkccnsi nrhii16.

Osoittautui. ettii csinrerkin las-
ker.ninen paransi oman elrikkcen
tason tuntemista. Timii olikin
kokeiluesittecn paras lurti.

Haastatelluilta oli kysytt), nlark-
ka- tai prosenttim:idrdistri arvia
ta omasta t_"-oeliikkeestl5n. Ar-
viot tarkastettiin Eldketun,akcs-
kuksen vakuutustcknisellii osas-
tolla.

Ylcensd vain noin joka kolmas
tiesi likimain oikein oman cldk-
keerrsl tasorr. Esinrerkirr laske-
neiden arviot oliv'at lhhes kahdel-
la kolrttesta trikein. Vanhcntmis-
ta vastaajista esimerkin oli laskc-
nut joka neljas.

Khytettyd opetusopin teoriaa tu-
lokset e'iviit aseta kvseenalaiseksi.
mutta kylliikin sen suorat sovel-
lutukset esitetiedotukseen. Ko-
keilu osoitti kuitenkin. etta toi-
mintakehoitukset ja tehtavdt
ovat paikallaan ja edesauttavat
tiedon perillemenoa.

'Tarttis tehdd jotain'

Saadun kuvan vanhenevien va-
kuutettujen vaikeuksista eHke-
turvan sokkeloissa pitiisi herhr
tdd muutakin kuin myotdtuntoa.
Tarttis tehdd jotain, sanoi Koi-
vistokin.

Vanhemmat ja nuoremmat va-
kuutetut toivoivat saavansa hen-

kilokohtaista tiedotusta, opas-
tusta ja neuvontaa. Sitii heille
annettakclon.

Ihmiset arastelevat eliikelaitok-
sia. pitdvAt niitd paikkoina. joita
ei voi ldhestva kuin usiarrtunti.ja
kdsipuolessa. Siksr pitiiisi cliikc-
jdrjestelnr;in astua ulos bl rokra-
tian lirrn:rkkeistaurt. rrtcnrtii rar-
sinkin 

"'anhenrpia,vakuutettu-
.jamnre vastaan puolivdliin .ja vli-
kin.

Eliikclaitoksesta liihtcr,:in vics-
tinnln tulisi olla selkeiiti. rksirr-
kcrtaista .ja harainnollista. Aina
pitaisi ollu taroitcttarissu usiun-
tuntcva eliikevirkailija. .jolla on
aikaa vst5,''iilliseen op:rstukscen.
Hiinen huorrcentaulunaan ol-
koon eriidn haastatclta\an vc-
to()nrus: "Kun rncillc vanhoillc
joku sclittaisi rriirta cli.ikc- jir rnrri-
ta vaikeita asioita."

PIRKK-O
JAASKELAINEN

YM
Eltik e- Sa nt nt on t i e do t t aja

30



Tytieltiketietoa
UASTAANOTTAJIEN
ehdoilla
Tytieldketiedotuksen miidriin
lisiiiiminen ei parantaisi mai-
nittavasti tyiiel6ke{iedon peril-
lemenoa. Parempaan tulok-
seen piiiistfr iin tiedotuskiiytiin-
tti6 kehitttmfr 116. Tiedotuksen
painopistetti olisi siirretttvd
nykyistii enemmdn suoraan
vakuutettuihin suunnattuun
henkiltikohtaiseen tiedotus- ja
neuvontapalveluun. Tiedotuk-
sen selkeii eriyttdminen vas-
taanottaiien ikiryhmien mu-
kaisesti ndyttdisi mytis tar-
pmlliselta.

A n:',\.1 tl;-'

/

\\
aa
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Tutkimuskuvaus

Tyoeidke-ieircien numerossa
3/1986 alustavasti esitelty tyo-
eldketiedon perillemenoa kdsitte-
levd tutkimus on valmistunut
Eldketurvakeskuksen tutkin.rus-
osastolla r). Tutkimusprojcktin
tarkoituksena oli selvittaa sitd,
voidaanko tycielSketiedon peril-
lemenoa edistdh kehitthmdlld esi-
temuotoista tiedotusta. Lisiiksi
tutkittiin tydelaketiedon vaihte-
lua selittdvid taustatekijoitd. Tu-
losten nojalla pohdittiin tydele-
ketiedotuksen ja -rreuvonnan ke-
hitysniikymiii.

Tutkimuksessa haastateltiin
viime vuoden keviiiillii liihes 900
TEL:n piiriin kuuluvaa henkiloii
pddkaupunkiseudulla. Tilastolli-
sesti edustava tutkimusndvte ja-
ettiin kolmeen ryhmddn, jotka
olivat rnahdollisimman saman-
laisia niihin kuuluvien henkiloi-
den idn, sukupuolen ja sosiaali-
rvhmdn mukaan. Yhteen ryh-
mddn kuuluville ldhetettiin koti-
osoitteeseen Eldketurvakeskuk-
sen peruscsite. Toiseen ryhmddn
kuuluville ldhetettiin uudentyyp-
pinen kokeiluesite, joka laadittiin
oppisteoreettisten ndkemysten
rnukaisesti. Kolmas ryhmd toimi
tutkimuksessa kontrolliryhmd-
nd.johon kuuluvat henkilot eivdt
saaneet esitettd.

Haastattelut tehtiin aikaisin-
taan viikon ja viimeistddn kuu-
Lerrden krrlrrttrra siiti krrn trrtLit-
tavat olivat vastaanottaneet esit-
teet. Tyoeliiketietojen analyysi
suoritettiin vertailemalla ryhmiii
toisiinsa. Tutkittavat henkilcit
olivat 30-4G'vuotiaita ja 62-
63-vuotiaita. Ndiden erilaisessa
eldmdntilanteessa olevien ika-
ryhmien oletettiin poikkeavan
toisistaan selvdsti tycieldketiedon
vastaanotossa.

Valmiustavoitteet
toteutuneet

Tiedot ustoi m innan va I nt i us t a vo i -
rr tarkoittaa site, etta vakuute-
tuilla on nittevat perustiedot tyo-
eldkeoikeuksistaan ja niihin liit-
tyvistd menettelytavoista. Tut-
kimustulokset osoittavat, etta
tAssd kohdin tiedotustoiminta on
pddssyt parhaiten tavoitteeseen-
sa.

Esimerkiksi oma tyoeldkelaki,
vakuutusmaksun maksaja ja jo-
ki n tycieldketurvan neuvontapis-
te tunnettiin todella hyvin (80-
90 7o vastaajista). Samanlainen

----------l.-
t1 I'-orss, Sinp - Jciriskekiinen, Pirk-
ko: Viesti. vtilinc ja t'aikutus. Eltike
t Lt rw kcsk u k :;en t u r k i n u k.sia I 986: -l

oli tilanne eliketurvan tieduste-
lukortin saantipaikan tuntemuk-
sen suhteen. A.inoa kohta, jossa
valmiusl.avoittcessa oli toivomi-
sen varaa, oli kysymys siita, mita
tehdd puuttuvan tydsuhteen kor-
jaamiseksi rekisterissd.

Tietotavoitteessa ollaan
puolivalisse

Varsinaisten tietotavoitteiden
kohdalla ollaan jossain puolities-
sd. Paljon on saatu aikaan, mutta
paljon on vield tehtdvissd.

Noin puolet vastaajista sijoit-
tui laaditun tietoasteikon keski-
arvon alapuolelle. ns. tiedon tor-
jujia, joilla on huonot tiedot,
mutta jotka siitd huolimatta tor-
juivat esitteet tdysin, oli 20-33
7c esitteen saaneista.

Keskeinen asia on. millainen
kokonaiskuva henkiloill?i on tyo-
elakcturvasta. Kuinka selked on
ndkemys siita, mitke seikat kuu-
luvat ja mitkd eivdt kuulu tyci-
eliikkeisiin'l Tdssd kohdin on ha-
vaittu aikaisemmissa tutkimuk-
sissa melkoisia puutteita. Tdmdn
tutkimuksen tulokset viittaavat
samaan suuntaan.

Noin kolmasosalla vastaajista
oli sekava kuva siit5. mitkd seikat
liittyviit tyoelakkeisiin. Hyviik-
syttavissa oleva selked kokonais-

ta
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kura niiekikkcistii oli ruin rroir.r
.joka nclyiinncllii vastira.ialla.
Vanhcrrtpicrr vastaa jicn koko-
naiskur a tlli huonruttar,astr scka-
vanrpi kuin nuorcnrpicn.

l'viicliik keiclcn tr.rrrtcnr.rs vailr-
teli selviisti eri ctuuksicrr kohdal-
lu. Vlrrrhuuscliikkccrr turrsi trii-
cliikc-ctuudeksi noin kaksi kol-
rrrestu hcrrkil(istii. Triikvrvtti>
my_v-sc[ikc tun ncttiin .joksccnkin
r hti.i lrr r in. Scrr siiaan t\ iilto-
myvscllke ;a pcrhc-cliike tunnct-
tiin selveisti l.ruononrnrin.

Tictotar()ittcisiin kuuluva kd-
sitvs onurn el:ikcturr un nxiliriistii
()r't trirkce asiir -.j:r lrrrtrnosti
tr.rnncttu. Siin:i ollaan vie[i rnel-
ko kaukana tavoittcesta. Onran
clikkccns:i nrarkkamaiiriin tai
sen prosenttitasort tiesi suunnil-
leen oikcin vain joka kolnras vas-
taa.ja.

Asenteisiin huomiota
-f 

ir-(lot r,rstoim innitn usennc t ut'oi t -
tcidett kohdalla ()n cclistyttl'.
luruttil tiissekin on Vicla paljon
tcht:ivi:i. Vastaajicn asentect cl5-
ketun'aan olivat rlclko ncutraa-
le-ja. Nuorernpicrr asentect olir,at
nr)'drttcisenlpie kuin v'anhcnr-
pien. Kieltcisimrnin cldketun'aan
asennoituivat varrhemnran ikd-
Itrokart rtaisct -ia nrrcintcisirnruin
nuorcnrnlan iktiluokan ntichet.'I'dmd tukee k:isitystA od()tetta-
r issa rrlcr an eldkctun an tuson j11

asenteiclen vhteyclestd. M-"-iintei-
nen asenne eldketurvaan liittyy
hyvdAn sosioekonomiseen ase-
maan. parenrpl()salsuutecn Ja
!astaavasti kielteiscmpi asenne
It uont>osaisuuteen.

Sitd. rnistd ascnteissa voi olla
kvstntvs. kuvaa osaltaan eritvis-
ky-syrr1-s. jossa nritattiin Vastaa-
.jien kiisitvstd cliikelaitokscsta.
Merkille pantavaa oli, ettd noin
40 prosenttia vastaajista oli sitd
mieltd. cttii "tavallinen ihminen
ei juuri pvsty hoitamaan asioi-
taan eliikclaitokscssa ilmarr asi-
antuntiia-apua".

Koulutustaso keskeinen
vaikuttaja

Sclittar a tausta-;ur:ll\'\ si osoitti.
ctta varsinkrrr',akuutcitujcn (ol-
lutu.staso vaikutti v'oirnakkausti
ticclt>n ornaksunrisccn. Mitii pa-
rcnlpi koulutustaso oli sitii
cnclnlruirr tictlcttiin. Huontrt tic-
tlot liittlir - t \ il\tuu\ usti u\cilt
llrronoor.r kotrltrtuksccn.-l.oinerr tiirkeii vaikutin oli lro-
tivautio. kiinnostus asiaan. .los
nrotivaatio on heikko ci ole.juuri
toivoa tietlon pcrillcnrenosta.'l'u-
Iostcrt rttttkalrrr r lrkuutcttu jcrr
rtrot ir alttioustcikollu rtt itirtl rr
r lcincrr kiirrnostus t\(tclekke isiin
on rnelko lainreaa. -[linuirr sult-
tcen on siis paljon tckcrrrist:i.

Kolmas kcskeincrr sclitr,stcki jii
()n saatu uikui.stntpi tiLtkttu:. Se
on \aikuttanut kiinnostuksen
kas'"uun .ja lislnnyt sitli kauttl
tiedon pcrrllcmen()A. N:iin ollcn
orr nrerkitrstii jatkuralla. kanr-
panjatvl'ppiscllii ticckrtuksclla.
asiarr pit:inrisclla.jatkuvasti csillii.

Esitteilld vaimea
vaikutus

Valtaosa vastaajista ilmoitti ha-
\,'Alnneensa eslttecn .la tutustr-l-
lrccnsa siihen. Tutustumistapa oli
kuitenkin ta!'allisesti melko pin-
nallinen. .l'ilannetta kuvaa hvvin
termi "pikaselaus" - ntiin r,ar-
sinkin nuoremmilla rakuutetuil-
la.

Esiueill:i oli joitakin hyr,'id
toiminnallisia vaikutuksia. Esi-
rncrkiksi esitteisiin liitetvlla ric-
dustelukortilla elakeotteen tilasi
noin puolct esiltccrr saaneista
hcnkilciistii. Kokeiluesitte*een
sisiltlr'an tloeldkkccn maariia
krlskevan esimerkkilaskelman
suoritti noin joka neljds henkild.

Esitetiedrxuksen vaikutus var-
sinaiseen tydelaketietoorr oli sen-
sijaan hyvin vaatimatonta. Ai-
n()astaan nuorenrmat. suhteelli-
sen hyvin koulutetut henkilijt

oppivat niistii. Oppirnisteoriarr
poh.lallc rakcnnettu kokciluesi-
tekiiiin ei.juuri parantanut ticd()n
pcrillcmen()a. Se ei esinrerkiksi
auttanut Vastaanotta-iia selkiirr-
nyttiiniiiSn itscllcen cliiketun'an
kokortriskurira. r'uikkl .juuri sir-
lrerr pr rittirrr csitctta llrutlittacssa.

Johtopddtoksid - mitd
pitiisi tehde

Tutkinrusraporttiin sisiiltvv l4
sivua krisittrir ri .johtop:ilitiisl uku.
-joka sisiiltiiii tr.ltkimLrstul()ksista
.iu teoriasta .jolrclettu.ja iriatuksia
.ja ehclotuksia tvi)elakctiedon pc-
rillcmenon edistimiscstii. Kcs-
kcisinrntlt.lolrtoplirit(iksct ()n tii-
! istcttY seuraitvailn.

Tiedotuksen painopisteen
muuttaminen

Tictkrtukscrr lisiiiinrincrr ci ntai-
nittavasti panulril e Likctieclon
llrso:r. .irrs \ lrstllan( )tta.iiln r iestin-
tiircsurssit ()\'at puuttec'llisia.
Miiararr lisr.iiirrrrscn si.iasta tan i-
tuarrkirr \ur.lntautunristaVan
nr.rut()ksia. l-iinr:i tarkoittaa sita.
ettii ticdotuksen painopistettd oli-
si siirrcttdvii llhcttdjikcskeisesti
t ietlr rt ta m iscsl .t |u.\.t ttuttot I tUu-
kc.tkti.tt'ttt tithtttutrti:ttn pditt.
Asiat pitiiisi esituia entistii
encr-rrrr-riir-r vastaanotta.ian on-
gelnratilantecsta kiisi n.

Vastaanotta.jakeskciscn tiedo-
tukscn arairrrilrrccksi tulisi nostaa
henkilokohtainen tied()tus. neu-
vonta -ja mr.rut sellaiset tiedotus-
ta!'at. .iossa vastaanottajalla on
mahdollisuus konrmurrikoida tie-
don l:ihett:i.jiirr kanssa. Tillaincn
tiedonjakotapa sai mvos vastaa-
jilta selvdsti eniten kannatusta.

Tiedotuksen eriyfteminen

Tieclon perillcmenon kannalta
ovat cldkeikal ldhestvvlt eritvi-

tten otlsclnlat-r [1ui. Ktit tiinniis-
sii tiimii tarkoittaa sital. cttai cl.i-
ketie(l()tusta olisr crivtctliivli sel-
r isti ikiin hnuirt rttrrkaiscstr.

Vanlrcnrnrillc ikaluokillc tar-
koitctun tiedotukscn prtiiisr olla
ntalrtkrllisirnnurn korrk rccltistu.jlr
havainnollist:r - .ia rnikli tiir-
kc'int:i - trrufu h I I i.ti nr tnun hc,tk i-
ldk ohr u i.t t u. -krkaisclle c[ikcikiia
l:ihesn'ralle ()lisi tar-iottx\a nrah-
drrllistrus Ircrrk iliikolrtuisu:ti ncrt-
rotcllit cliikerrsioi:tlr asiurttunti-
.jan k:rrrssa .joko hcnkiliikohtai-
scrt ncu\i)llllilrr tlri ktrlssi|trtrtrttri-
sen .jiir.jestelvn avulla.

Sert sijuirn trktiir i-ikuistcn tie-
to ja voiclaan parantaa tchok-
kaasti nrr iis kir.jallisclla ticckrtuk-
sclla. Kir.jalliserr ticdotukscrr scl-
r ii koltrlcrvlrntli onkirr ptrrcrtlrnirr
koulutctut aktiivi-ikiiiset rakuu-
tctut.'I aillc n hnriillc lr)ncttu tic-
clotLls \ oisi olllr .1op:r rrr kvistli
Vaat rVir m pltas()lsta.

Kokonaiskuvan
selkiytiminen

Erds vaikcus cl:ikctieclon pcril-
lcntcrttlssit ()r'l trc(l()n nl()nunut-
kaisuus .jo peruslrsioi::lkirr .jir se
ettd kansanelakkcestl .ia tyo-
cliik kccsui tiecl()tctaan eri kscen.
eri taho.jerr toimcsta. \'akuutctun
tchUr'ai olisi osata t hclistliii tieclot
kokorrarskuvaksi. -l'atii 

r"oiclaan
pitid usein kolrtuuttomana. \'ar-
sinkin..jos henkilijlki ei olc riitta-
vdd koulutuspoh.jaa.

Niiin ollen pitiisi py-rkia cr-r7lr-
.\ e s I ti I i cdo I I a tr t i.tt,.t t u t 

-r' 
d t I ii k c- .j a

kansancliikejcit'jtstchntin )htei-
.\een Iiedottonri.vt,cn eltikctiLtlon
perusasioiden tuntcnil.sctt ltaron-
tanrisaksi. TAllii tavoin selkivtet-
tdisiin krnaa kurrrnrankirr elek-
keen roolista .ja teht:iviijaosta
kokorruiscliiketunan antajana.
Eldketurvan m()lenlmista ()sate-
kr.ydistA voitaisiirr tiedottaa yhtd
aikaa .ja samoilla viilineilLi.

KAvtannain tydelhkencuVon-
nassa k()konaiskuvaa voiclaan,

l



selki),ttaia kertorrralla asiak kaallc
riittdviin laajasti ja vksityiskoh-
taiscsti myos hiinellc tulevasta
kansancldk kecstii.

J'icdorr ohclla nrciltri 
"aadi-tilan tunncttu. ilrnrislaheistli, cm-

piluttista uscr)nettu Vakutrtcttujrr
kolrtaan. On nruistcttava. etta
jokainen 

. 
clzikkeenhakr.ja kokee

onlan aslalrsil enslarvolscn ter-
kciiksi ja kiireista huolinrutta pi-
teisi lo)'tye aikaa henkilokohtai-
sccn svventiiviiiin kcskustcluun ja
Itct-l volttilillt.

Y.

Palvelun kehittdminen

Eldkclacissa on rurtsaasti yksi-
tf iskohtia. Mitcn siis tuoda sitd
kaikkea siedcttdvdn yntmdrrct-
tivdsti esiin kirjallisessa rtruodos-
sa'l Vaikr.rttaa siltii, ettii kirjallista
inlbrrnaatiota on erdissd tapauk-
sissa nrahdotortta mttrrkata triilr
l;ihellc vastaanottajien kieltii ja
ajatusrnaailnrua. cttii sita r Irt-
mdrre ttiiisiirr.

Kun ckikelaitokset koetaan li-
sdksi usein etiiisinA byrokratioi-
na. olisi todella pyrittelvd entist:i
'.'rrCnlr!!;-itt irsilrkit:kesk-,-'rseelt j:t
henkikikohtaiscen ticdotuksccrt.
scu nxiiirrin lisiirinrisccn ja scn
muotojcn kehittdmiscen. Tiintii
lsettua luonnollisesti sttttria vrta-
tirr, uksia neuvontatvote tckevicrl
pitevyl'stasollc.

Kaikissa palvelupistcissli pitiii-
si elSkeneuvt)ntatvotii tekeville
olla scllainen petevvystaso. ctta
hc voivat antaa oikeita r"astituk-
sia oikeaan aikaan. Eliikcncuvt>
jan tiucli cde llyttiiisi kAsitvk-
semme mukaan sitii. cttd olisi
olcmassa suositukset tai ohjcet
siitd piit*ylstasosta. jonka tiivt-
tdvlt herrkilot voival. keytda it-
scstddrr ninritysti ell.ikcrreur tria.
Tdmii taas cdclll,ttdd sitd, cttd
cldkerrcu"'or-rtatyossii ntukarta
olevicrr koulutukseen pitaa kiin-
nittAii jatkossa eritt:iin suurta
huorliota.

-l r(iclikkcista tie(l()ttanrincrr
on 

"aikca 
ja moninrutkainen tch-

tdvd. ioka eclclll'ttdd eri tahojen
yhteistyritri.

Paljon edelliisanotusta koskce
jirjestelnrdn ytrteisia laitoksia
(ETK, TELA ja ETT). Kaikkia
asioita ci kuitenkaan voi selvittiii
kaikille yleisellii tasolla. Ratkai-
scvan tirkea nrcrkitys on mvos
ruohonjuuritasolla tehtiivrillzi
rydlla.
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SOSIAA LI POTITIIKAN KRIISI
TOTTA UAI TARUA?

-

Kriisin
monet kasvot
Suomen kielessd sana kriisi tar-
koittaa kddnteentekevdd muu-
tosta. vaarallista tai rdrkedd tai-
tekohtaa, ratkaisuvaihetta, tai
murrosta jonkin asian kehityk-
sessd. Kriisi ei ole mikd tahansa
ongelma, vaan se aiheuttaa khdn-
teentekevid muutoksia kyseessd
olevaan toimintaan ja instituu-
tioihin. Onko siis Suomen so-
siaalipolitiikka tai suomalainen
hyvinvointivaltio todella sellai-
sessa kriisissA tai kulkemassa
kohti sellaista kriisid. josta voi-
daan sclvith ainoastaan muotoi-
lemalla sosiaalipolitiikka uuteen
uskoon'l

Viime vuosina tata on kysytty en-
tistl useammin. Kysymykselld
on huomattavaa uut.isarvoa. ai-
nakin siitd pddtellen, etta sa-
noma- ja viikkolehdisto on ha-
nakasti tarttunut aiheeseen. Toki
keskustelu on vilkkaampaa so-
siaalipolitiikan omilla foorunreil-
la.

Pelisyi on kuitenkin paljon
enemmdn kuin vain sosiaalipoli-
tiikka. Luokaamme aluksi sil-
mdys niihin erilaisiin kriisikuviin,
joita yhteiskuntapoliittisessa 1a
-teoreettisessa keskustelussa on
eteemme viimeisen kymmenen
vuoden aikana maalailtu.
Tutuinta lienee puhe taloudelli-
sesta kriisistd, l9TGlurulla syn-
tynel-'sta uudesta tilanteesta, jossa
yhdistyiviit hidas taloudellinen
kasvu, nopea inflaatio ja korkea
tyottiimyys. Tyopulan on arvioi-
tu johtavan myos laajempaan
r hteiskunnalliseen kriisiin. risti-
riitojen kdrjistymiseen ja yhteis-
kunnan jakautun.riseen uudella
tavalla kahtecn luokkaan: A- ja
B-luokan ihrnisiin. kunnollisiin
ja kunnottomiin, joista edelliset
ovat tavsin svddmin mukana
elintusokilprrilun oravanpycirds-
sii ja jiilkimmiiisten yhteiskunnal-
liseksi tchtdraksi jAa toimiminen
varoittavana esimerkkind kun-
non ihmisille siitd. rnikd saattaa

olla edessd, jos ei omista sieluaan
taloudelliseen ja yhteiskunnalli-
seen kilvoitteluun. Tyciyhteiskun-
nan kriisistd on puhuttu mvos
sessa merkityksessd: on
tyoperdisten arvojen murentu-
van postmateriaalisten arvojen
paineessa: tydta arvostavien
joukko pienenee kun taas niiden
miiiirii ja osuus kasvaa, jotka kiy-
tavat keskeisen el6miinsisdlt6nsd
kotoa tai vapaa-ajan harrastuk-
sista. Tdmdn on katsottu ilmene-
vdn erityisen selvdsti nuorten ar-
voissa. Esimerkiksi teollisuuden
hiljattain nuorillc suuntaama
kampanja osoittaa, etH teste ar-
vokumouksesta ollaan huolestu-
ncita. Politiikan tarkkailijat ovat
puolestaan keskustelleet vilk-
kaasti poliittisen demokratian
kriisisti: siitd kuinka kansalais-
tcn luottamus demokratiaan ja
erityisesti puolueisiin on romah-
tanut. On puhuttu myos ympd-
ristcjkriisistd, nykyisen eldmdn-
tavan ja ympdristcin sdilymisen
yhteensovittamattomuudesta.
jossa ihmisen yliote luontoon
ndhden on vain vdliaikainen
Pyrrhoksen voitto. On katsottu,
etta koko ldnsimainen eldmdn-
tapa ja sitd tukoat instituutiot
ovat eroosion kuluttamia: yhd
useammat ihmiset asettavat oi-
keastaan kaiken kyseenalaiseksi,
jos kohta tema yksildiden ajatte-
lutavan muutos ei olekaan viel6
saanut kovin vahvoja organisa-
torisia muotoja. Koko sivilisaa-
tiomme ndyttdd siis olevan kriisin
kourissa: sen kdsitys itsestddn on
romahtanut ja sitd on yhd vai-
keampi perustella. erityisesti las-
ten ja nuorten "naiivien" kysy-
mysten edessd.

Puhe hyvinvointivaltion kriisistii
osoittautuu siis osaksi vleisem-
pde yhteiskunnallista mietipi-
deilmastoa, ideologista suhdan-
netta. joka syntyi viime vuosi-
kvmmencn jiilkipuolella ja jota
luonnehtii pessimistinen ndke-
mys yhteiskunnallisesta kehityk-
sesta. Toinen huomio on. etta
kriisikeskustelut ovat pitkAlti pe-
rustunect ulkomaiseen teoreetti-
seen keskusteluun. Niitd tulee ar-
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kriittisesti Suomea koske-
tosiasioiden valossa

Hyvinvointi-
valtion kriisi?
Mutta ei savua ilman tulta. Toki
hyvinvointivaltion kriisid koske-
valla keskustelulla on perustansa
myos niissJ muutoksissa. joita
pitkiille kehittyneissd teollistu-
neissa ldnsinraissa on tapahtunut

irncisen l5 vuoclen aikana. E,ri-
yisesti kolme tosiseikkaa on an-

pontta kriisitulkinnoil
sikin asiaan on vaikuttan

kehitys on tavanomaista hei-
kompi tai valtion talous on muu-
toin huonossa jamassa. "Voi-
daanko sosiaalimenojamme su-
pistaa?" kysyttiin Sosiaalipoliitti-
sen Yhdistyksen kokouksessa
vuonna 1957. Kysymys koettiin
yleisemminkin aiheelliseksi, kos-
ka samana vuonna oli astunut
voimaan nelje tarkedd sosiaali-
poliittista uudistusta: tyollisyys-
laki. kansaneliikelaki, sairaalala-
ki 1a huoltoapulaki. samaan ai-
kaan kun taloudellinen kasvu oli
olematonta ja valtion rahakirstu
oli tyhj[, misth johtuen lykiittiin
mm. lapsilisien maksuunpanoa.
Kuitenkin sosiaalimenot olivat
tuolloin reaalisesti vain noin vii-
dennes ja kansantuoteosuus vain
noin puolet vuoden 1980 tasosta.
Niinpii ei ole yll6tys. ettii jo pit-
kddn jatkunut talouden stagllaa-
tiotilanne on jdlleen synnyttanyt
vilkkaan keskustelun sosiaalipo-'
litiikan kustannuskriisistd. Krii-
sin on yhtddlld sanottu olevan
ovella. toisaalla vditteet on kiis-
tettu. Suomalaisista keskustelu-
puheenvuoroista mainittakoon
mm. vuonna 19t30 julkaistu So-
siaaliturvan menokehitystii ja ta-
voitteiden toteutumismahdolli-
suuksia arvioivan tyciryhmdn
selvitys, ns. Stat-raportti, Elin-
keinoelimdn valtuuskunnan
useat julkisen talouden ongelmia
kdsittelevdt kirjaset. erityisesti
Minne menet hyvinvointiyhteis-
kunta'l vuodelta 1981, STK:n
julkaisema teos Sosiaalipolitiik-
ka muuttuvissa olosuhteissa
vuodelta 1984 sekii Sosiaali- ja
terveysministerion vuosina 1982
ja 1985 julkaisemat sosiaalime-
noja ja niiden rahoitusta koske-
vat laskelmat. Lisiiksi keskuste-
lua on kdyty sekd Kansantalou-
dellisen aikakauskirjan ( 1983) et-
ta Sosiaalisen aikakauskirjan
( 1985) palstoilla. Keskustelun
rintamalinjat ovat vanhastaan
tutut. Tyonantajatahot heristele-
vdt varoittavasti sormeaan ja sa-
novat. ettA menoja joudutaan
karsimaan, kun taas palkansaa-
jajiirjcstot. sosiaali- ja tcneysmi-
nisterio sekd esimerkiksi eliikejiir-
jestelmien edustajat ovat olleet
optimistisempia: heiddn mieles-
tddn nreilld on varaa nykyisth pa-
rempaankin sosiaaliturvaan niin
nyt kuin ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa.

Vaikka taloudellisen kaslun hi-
dastuminen on epdilemdttd li-
sannyt sosiaalimenojen rahoi-
tusvaikeuksia - maksumiehiS
kun on vaikea loytdd hyviniikin
aikoina - niin kansainvdlisten

vertailujen valossa kustannus-
kriisistd puhuminen on Suomen
tapauksessa liioittelua. Suomen
sosiaalimenot ja julkisen sektorin
kansantuoteosuus ovat tunnetus-
ti OECD-maiden keskitasoa.
Tuoreet OECD:n selvitykset jul-
kisen sektorin kasvustaja sosiaa-
limenojcn kehityksesti osoitta-
vat lisdksi, ettd julkinen talous on
maassamme sangen hyviill[ to'
lalla. Julkisen velan kansantuo'
teosuus on OECD-maiden pie-
nimpili. Emme siis ole ostaneet
nykyistd sosiaaliturvaamme ja
julkisia palvelujamme tulevien
vuosien ja vuosikymmenien tyci'
panoksella. kuten monissa muis-
sa maissa on tehty. Jos kustan-
nusongelmista voivat selvitd jopa
kroonisen velkaantuneisuuden
maat. kuten OECD varovaiscsti
arvioi, niin miksei sitten Suomi?

Tehokkuus-
ongelmat
Hyvinvointivaltion on katsottu
olevan kriisissd mycis tehotto-
muutensa takia. Ensiksikin on
katsottu. ettd hyvinvointi'u'altio
on epdonnistunut omissa tavoit-
teissaan. Se ei ole kyennyt lieven-
tdmddn eriarvoisuutta ja poista-
maan kdylryytte, vaan se ndyttdd
kehittyneen keskiluokan ja hyvin
toimeentulevan tyovaestdn tur-
vaverkostoksi. Se ei ole kyennyt
poistamaan sosiaalisia ongelmia,
vaan nc nelttavat kasvavan sa-
massa tahdissa kuin sosiaalime-
notkin. Lisiiksi uusia tulee koko
ajan lisiiii. eikd byrokratisoitu-
neesta sosiaalipolitiikasta ole
avuksi. Voimavarat voitaisiin
keyttaa tehokkaamminkin. esi-
merkiksi yksityistiimiillA julkisia
palveluja.

On totta. ettd rohkeimmat
unelmat hyvinv'ointiyhteiskun-
nasta eivat ole toteutuneet. Se on
tuottanut pettymyksiii. ja tar oit-
teet tuntuvat karkaavan kdsistd
sitd mukaa kun niitd saavute-
taan. Niinikian on totta, etta
toiminnan tehokkuudessa on
parantamisen varaa. Suomalai-
nen hyvinvointivaltio ei toki ole
valmis: on entisia vain puolittain
ratkaistuja ongelmia samalla kun
yhteiskunnallinen kehitys tuo
mukanaan uusia. Tavoitteiden
saavuttamisen keinoja on jatku-
vasti kriittisesti arvioitava ia ke-
hitettdvd. Kritiikki menee kui-
tenkin metsidn. jos se menee niin
pitkiille. eua vaittiia hyvinvointi-
valtion kokonaisuudessaan epd-

onnistuneen tehtavissean. Se ei
ole kyennyt toteuttamaan teydel-
listd tasa-arvoa eikd poistamaan
kdyhyltta, mutta empiiristen
tutkimusten valossa on kiistaton-
ta, etta sen saavutukset ldssl ovat
merkittdvdt. Joidenkin yksittlis-
ten tukimuotojen vaikutukset
ovat tosi n eriarvoisuutta lisiiiiviii,
rdikeimpdnd esimerkkind asun-
tolainojen korkojen verovihen-
nysoikeus. joka on tdrkein asu-
misen tukimuoto Suomessa. ja
suosii hyvdosaisia. Tehotto-
muutta ja voimavarojen virheel-
listd allokointia esiintyy, mutta
Suomen hyvinvointivaltio kai-
paa remonttia, hienosiiiitoii ja
toimintatapojen uudistamista. ei
romuttamista.

Hyvinvointi-
valtion haitta-
vaikutukset
Perustavampaa laatua olevasta
hyvinvointivaltion kntiikistii on
kyse niissd vditteissd, joiden mu-
kaan itse hyvinvointivaltion ke-
hittyminen on ristiriidassa talou-
dellisen kasvun kanssa. Tiilloin
yhteiskuntaan muodostuisi on-
gelmallinen tavoiteristiriita. jon-
ka kuuluisa yhdysvaltalainen ta-
loustieteilijd Arthur Okun tiivisti
tunnetun teoksensa otsikoksi:
Equality and Elficiency: the Big
Trade-OlT ( 1975). Eli ovatko te-
hokkuus- ja tasaustavoitteet kes-
ken56n ristiriidassa ja jos ovat,
niin miren niita tulisi yhdistiiii?
Ndita vaitteitd on viimc vuosina
csitetty sangen usein. erityiscsti
ulkomailla, mutta mycis Suo-
messa.

Hyvinvointivaltion ja taloudelli-
sen kasvun vdlistd suhdetta kos-
kevat teoriat voidaanjakaa kah-
teen ryhmddn sen mukaan, ko
rostetaanko hyvinvointivaltion
kielteisiii vai myonteisid vaiku-
tuksia. Kielteisid vaikutuksia ko
rostavassa teoretisoinnissa on
esitetty seuraavan kaltaisia vait-
teita: Ensinnakin laajaan hyvin-
vointivaltioon valttematta liitty-
vd verotus ja erityisesti sen pro-
gressiivisuus vdhentdd yritteliiii-
s)rytta ja tyomotivaatiota; vapaa-
aikaa preferoidaan yhd useam-
min tyohdn ndhden, ja ndin ta-
loudellinen aktiviteetti jiii alle
potentiaalisen tason. Kukapa
viitsisi ponnistella paremmille
palkoille tai tehdii ylitoitii, kun
verottaja vie lisdansioista leijo
nanosan, mieluummin mennddn

le
E.nsi r.rt

1970-luvulla alkanut taloudelli-
ncr.r stagllaatio. joka on lisrinnyt
sosiaalip,olitiikan tarvetta mutta
viihent:inyt relbrmipotcntiaalia.
Toiseksi pulreellc hvvinvointival-
tion kriisistd ovat antaneet puh-
tia nronissa maissa tapahtuneet
poliittiset nruutokset, jotka nos-
tivat valtaan selkein hvvinvointi-
r altion vastaisin tunnuksin esirn-
tyneitd poliitikkoja ja hallituksia.
Kolmanneksi erityisesti ndissd
nraissa on erdissd suhteissa huo-
nonncttu sosiaaliturvaa.

Mutta millaisessa kriisissd hyvin-
vointivaltion on sitten katsottu
olevan'l Kriisin luonteesta, sen
syistii ja seurauksista ei vallitse
yksimielisyyttd, vaan tulkinnat
vaihtelevat rajusti (ks. Kosonen
1986). Tiimii johtuu osittain siitd,
ettd erilaisten kriisitulkintojen
ideologiset liihtokohdat ovat eri-
laiset. Suhtautuminen hyvin-
vointivaltioon on paljolti ideolo
ginen kysymys. mikd koskee yh-
tii lailla hyvinvointivaltion puo-
lestapuhujia kuin sen kriitikoita-
kin. Jaan kriisitulkinnat viiteen
ryhmi5n: l) rahoitusongelmiin,
2) tehokkuusongelmiin, 3) hyvin-
vointivaltion haitallisiin vaiku-
tuksiin. 4) sosiaalipolitiikan sisdl-
lon ongelmalliseksi ndhtyihin
n.ruutoksiin sekii 5) legitimiteetti-
kriisiin. siihen ettd kansalaiset
ovat mcnettaneet uskonsa hy-
vinvointivaltioon.

Hyvinvointi-
valtion rahoitus-
ongelmat
Valitukset hyvinvointivaltion yl-
liipidon sietdmdttcimista kustan-
nuksista eivdt toki ole uusia. Nii-
td esiintyry tavallista enemmdn
aina silloin. kun taloudellinen
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vaikka kalastelemaan tai mokille
tekcmdln otsa hiessd tycitd
omaan laskuun, eipdhdn aina-
kaan valtio tule vdliin. Samaan
suuntaan vaikuttavat sosiaalipo-
liittiset tulonsiirrot: nehdn rnah-
dollistavat tyOstii poisjiidmisen
joko tilapiiisesti tai pysyvdsti.
Elikkeet, sairauspdivdrahat,
tyOttdm)rysavustukse't vdhentd-
vdt kansantalouden tyopanosta.
Kolmanneksi on viiitetty. ettd
kotitalouksien sddstdmisintressi
alenee, koska hyvinvointivalti<r
on poistanut tarpcen sddstdd pa-
han pdivdn varalle. Sddstdmisen
heikkeneminen puolcstaan ka-
navoi resurssit liiallisesti kulu-
tukseen, ja taloudelliselle kasvul-
le velttamatt6nriit invcstoinnit
eivdt saa tan itsemiaan pldomia.

Kilpaileva teoria korostaa puo-
lcstaan hyvinvoi ntivaltion nrycin-
teisi5 taloudellisia seurauksia. Se
ldhtee siitii, ettd edclld mainittu
ajatuskurio on Iiian staattinen:
jos asiaa katsotaan dynaami-
semmasta ndkokulmasta. niin
kiiy ilmi myds se positiivinen r ai-
kutus, joka sosiaalip,olitiikalla on
taloudclliseen kaswun. Sosiaali-
politiikka ei vdlttdm:ittii lamau-
ta, vaan saattaa myos aktivoida
ihmisiii. Se luo uutta kulutusky-
syntdl lisddmdlld niidcn kulu-
tusmahdollisuuksia,.joiden kulu-
tuscdellytykset nruutoin olisivat
vdhdiset. Esimerkiksi yli miljoc>
nan eldkcldisen kulutuskysvntd
on niin merkittdvd taloudellinen
tekijd. ettemme oikeastaan osaa
kuvitella miten n-raa makaisi il-
man elSketunaa. Toiscksi hy-
vinvointivaltitl mobilisoi uusia
kykyja ja resursseja tuotanto-
elSmdiin: ajateltakoon esimcr-
kiksi koulutuspalveluja tai piii-
vdhoitopalr eluja. joidcn ansiosta
pienten lasten didit voivat olla
tyossd. Kolmanneksi suurelle
osalle julkisen sektorin tydpaik-
koja ei ole vaihtoehtoista tyo-
paikkaa vksityisetld sektorilla:
toisin sanoen hyvinvointivaltio
on merkittdvd tydllistaja. Lopul-
ta hyvi nvointivaltio mahdollistaa
taloudellisen suhdanne- ym. hei-
lahtelujen sddtelyn ja edesauttaa
siten taloudellista kehitystd. T6-
mdn teorian mukaan mitddn ris-
tiriitaa taloudellisen kasvun ja
hyvinvointivaltion vdlilld ei ole,
vaan ne pdinvastoin tukcvat toi-
slaan.

Niiiden teorioiden pdtcv-vyden
arvioi misecn tAhtaevaa empiiris-
ta tutkimusta tehddhn paraikaa
vilkkaasti eri maissa. Toistaiseksi
ei tieteen nimissd ole mahdollista

esittdd kovin varmaa kantaa
kummankaan puolesta. Seuraa-
vat tulokset nhyttdvdt kuitenkin
perustelluilta. Kehittyneitd teolli-
suusmaita koskevat vertailevat
tutkimukset eivdt tue olettamus-
ta. ettd julkinen talous ja sosiaali-
politiikka hdiritsisivit muuta ta-
loudellista toimintaa, mutta ne
eivdt liioin tue vastakkaista kdsi-
tysta, jonka mukaan julkrnen ta-
lous ja sosiaalipolitiikka olisivat
merkittdv:i kasvua edesauttava
tekijli. Pikemminkin niiyttdii sil-
td, etta taloudellir.ren kasvu ja hy-
vinvointivaltio vaihtelevat toisis-
taan riippumatta. Hvvirtvointi-
valtiolla ei ole havaittu olevan
merkittiivia vaikutuksia sdastd-
miseen. mutta sen sijaan on ha-
vaittu. ettA vcroprogressio ja tu-
lonsiirrot vaik uttavat tydvoiman
tarjontaa vdhentdvdsti (Ringen
I 986). Veroprogression osalta tu-
los ei ole tarkoitettu. mutta tu-
lonsiirtojcn tavoittcerrahan pad-
sd:intciisesti on mahdollistaa
tydnteon lopettanrinen tai v'dhen-
tdmincn. Kvsvd ticterrkin sopii.
kuinka kiclteisinii nhitd tyovoi-
man tarjontaa rajoittavia vaiku-
tuksia on pidettavii nvkvisessri ja
ilmcisesti samankaltaisena kauas
tulevaisuutcen jatkuvassa tlcit-
tomvvstilantecssa. Nr kr iscn tic-
don valossa nAvttaajoka tapauk-
sessa siltd. ettci hvvinvointival-
tiota voida pitaa lgTGluvulla il-
nrenneiden taloudcllisten ongel-
mien syyni.

Hvr in critwppisistd hvr inr oin-
tivaltion haittavaikutuksista orr
kysc niissd v.litteissd, jotka kat-
sovat hvvinvointivaltion johta-
neen liialliseen kansalaistcn hol-
houksecn. vapauden kavcntumi-
seen. perheen nrurerrtumiseen.
yleiseen passivoitumiseen ja ala-
maismentaliteettiin. Yhteiskun-
nasta tulec ehkd tasa-arvoinen
mutta myos tasap:iinen, harmaa
ja ikiivii. Esinrerkiksi naapuri-
maastamme Ruotsista on kirjoi-
tettu useita kirjoja. joissa ruotsa-
laista kenties maailman laajinta
hyvinvointivaltiota syytetden uil-
Iaisista synneist6. Ruotsalainen
todellisuus ei kuitenkaan vastaa
niiitii mielikuvia. Ruotsalaiset
elinolotutkimukset osoittavat. et-
th vuodesta 1968 woteen 1981.
siis voimak kaana hvvinvointival-
tion kehityksen kautena:

- entista useampi ruotsalainen
on tydsvi

- entistd useammat ottavat
osaa erilaiseen koulutukseen
vapaa-aikanaan esimerkiksi
opintopiireissd

- entistd useammat harrasta-

vat aktiivisesti vapaa-aika-
naan: tdmd koskee niin ulk<>
maanmatkailua. lomanvict-
toa kodin ulkopuolella, ulko
salla tapahtuvia harrastuksia
kuin kulttuuriharrastuksia-
kin

- entistd useammat ruotsalai-
sct ()ttavat osaa poliittisccn
ja nruuhun jarjesttx 16rndan

- ruotsalaiset sukuloivat ja scu-
rustelevat ystdviensd kanssa
aikaisentpaa usearnnrirr.

Ndmd tulokset eivdt sovi yhteen
scn r';iitteen kanssa. etta hvvin-
vointivultio tekisi kansulaisista
alanraisia ja passivoisi heith. l'u-
loksia ei myciskd:in tule lukea
niin. ctti ndmA elinolotutkimuk-
sen paljasta rnat myrinteisct kchi-
tvspiirtect rrlisivat hr r inr ointi-
valtion ansiota. Toclenndkciiscsti
suuri osa niist:i on tapahtunut
hvvinv'oirrtivaltion kehitvksestd
riippunrattomista syistd; olen-
naista on. ctta tesse tarkasteltu
kritiikki liioittclcc vhdcn instituu-
tion cli hvvinvoirrtir ulticln sosiua-
lisia vaikutuksia.

Sosiaalipolitiikan
sislilliilliset
muutokset
Suomen hyvir.rvointivaltion voi-
makkaan rakentamisen kausi
tapahtui vuosina l96l-1976.
jolloin tchtiin rronia kauaskan-
toisia uudistuksia, ntrn. tyoelAke-
jArjestelmdt. sairarusvakuutus.
peruskoulu-uudistus, kansanter-
vevslaki. Ndiden seurauksena so-
siaalimenot kasroivat nopeasti.
bruttokansantuoteosuudella mi-
tattuna 13,2 prosentista 2-1.7 pro-
senttiin. Thmd ekspansiovaihe
paettyi pari vuotta taloudellisen
laman alkamisen jdlkeen. Vuon-
na l9ll aloitettu elv-vtvspolitiik-
ka lZihti ajatuksesta, ettd julkista
kvsyntdi. v'iilillisiii tydv'oimakus-
tannuksia ja veroastetta on alen-
nettava. jotta rnarkkinoiden
kautta kanavoituva yksitvincn
investointitoiminta ja kysyntd
saisi tilaa. Timdn politiikan seu-
rauksena julkisten menojen ja so
siaalimenojen kansantuotetxiuus
aleni. verotuksen rakenne muut-
tui vAlillisten verojen suuntaan ja
tycinantajien osuus sosiaalitur-
van rahoituksessa pieneni. Jul-
kisten menojen kurissapito on
maassamme onnistunut. ja scn
hintana on ollut hyvinvointival-
tion kehityksen hidmtumincn.
Mutta oikeuttaako trinrd puheen

kriisistd, sosiaalipolitiikan kdAn-
nekohdasta'J

Sosiaaliturvan kriisistd on perus-
teltua puhua silloin, jos kansa-
laisten sosiaaliturvaa on merkit-
tdvdsti huononnettu. Sosiaali-
turvaa voidaan leikata monella
eri tavalla. Ensinndkin etuuksia
v'oidaan alentaa. Niiin tapahtui
Suomessa l,ttonna 1983 kansan-
eldkeuudistuksen toiscssa vai-
heessa, jossa noin 190 000 eldket-
td pieneni.joskin vain 3l Offieli-
keldistaloudcn saamat eldkkeet
pienenivdt. Toiseksi ctuu
mvcintanl
tlu kentaa.

lsperustelta
kuten tapa Lll tvriklr

tv'ytt6nlyyseliik kciden ohcl aliak
vuoden 1975 jiilkecn. Kolman-
ncksi sosiaalietuuksia voidaan
leikata indckisidonnaisuuksia
muuttamalla. kuten esimerkiksi
tapahtui viime vuonna, jolloirr
eldkkeiden incleksikorotukset
alcttiin tchdi v'ain kerran v'uo-
dessa. Neljdnneksi sosiaalietuja
voidaan leikata sill6 tavoin. etta
jdtetddn korottamatra inllaatiota
VastaaVasti indeksein suojaantat-
tomia sosiaaliavustuksia. Tasta
loytyvkin jo enentmdn c'simerk-
kejii: Iapsilisien reaaliarv'o aleni
sdeinn<jllisesti l95G.lururr puoli-
viilistli l9TGlurrrrr alkuun: sui-
raus- ja iiitiyspliiviirahojcn rnak-
simimidrien inllaatiota alhai-
semmat korotukset koko 1970-
luvun heikensivAt niiden reaali-
arvoa; tyctttomyvskassa-avustus-
ten ja -kor!'austen inl'laatiota
pienempi korottaminen l97Glu-
vulla paria poikkeusvuotta lu-
kuunottamatta; ja valtion asun-
tolainojen inllaatiota piencrnpi
kasvattantinen. joka alkoi vuon-
na l97tl ja jatkuu edellecn.

Suomesta kin lciytyv siis csirnerk-
kejd sosiaaliturv'an lcikkauksista
ja siinii mielcssd tukca kriisipu-
heille. Edellii esitetty lista on kui-
tenkin Suomen tapauksessa
melko kattava, ja lisAksi on mer-
kille panta',aa. ettd monien, eri-
tyise'sti edelld esitettyjen eldkepo-
liittisten leikkausten vhtevdessd
on samanaikaisesti aina toteutet-
tu uudistuksia. jotka ovat olleet
sosiaaliturvan kannalta huomat-
tavasti merkittdvdmpid ja joihin
on erityisesti pienten eldkkeiden
kohdalla sisdltynyt leikkaukset
kompensoivia etuja. Toiseksi on
totta, etta v'errattuna moneen
muuhun maahan. esimerkiksi
Tanskaan. Englantiin. Yhdvsval-
toihin tai Saksan liittotasaval-
taan, ndmd leikkaukset ovat [as-
ten leikkid. Tdsvi mielessd puhe
hyvinvointivaltion kriisistd sovel-
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tuu ndihin maihin. mutta tuskin
Suomeen.

Sosiaalipolitiikan siydllcin kriisis-
td on yritetty keskustella mycis
tiettyihin laadullisiin kehityspiir-
teisiin vedoten. Ongelmaksi on
tilloin nihty mm. ansiosidonnai-
suuden lisddntyminen, mikii il-
menee esimerkiksi tyc;ehkkeiden
merkityksen voimistumisena
kansaneldkejdrjestelmdn kus-
tannuksella ja sairaus-. eitiys- ja
tyottdmyysetuuksien sitontisena
ansiotasoon. Samanaikaisesti
tdmdn kehityksen kanssa olem-
me kulkemassa kohti tydyhteis-
kunnan kriisid. jossa tyoH riitEe
entistd harv'emmalle yhd useam-
man joutuessa syrjAytetyksi. So-
siaalipolitiikka ylldpitdd ja uusin-
taa sen jaon A- ja B-luokan ihmi-
siin, joka on taloudellisen kehi-
tyksen mycitA svvenenrdssd.

Tdma tuler aisuudcnskenario on
liihtokohdiltaan epAvarma eikd
ole kovin selvid rnerkkejd sen
etenemisestd. Suomessa ei ole
koskaarr ollut niin paljon tyo-
paikkoja kuin nyt. Totta scn si-
jaan on. etta tyott6myystilanteen
pahentumisen myotd Suomeen
on syntynyt verraten pysyvii pit-
kdaikaisty6ttomieir joukko. Tot-
ta on sekin. ettd kasvava osa uu-
sista tydpaikoista on osa-aikai-
sia. Ndiden molen.rpien ryhmien
sosirraliturvassa on korjaantisen
v'araa, ja hankkeita on vireilld.
Moitteiden kohde on kuitenkin
vddrzi, jos katsotaan s\ryn olevan
ansiosidonnaisessa sosiaalitur-
vassa: kyllii tyon.rics. toimihenki-
lo tai maanviljelijd on sosiaalitur-
v'ansa ansainnut.

legitimiteetti-
kriisi
Ol'atko suomalaiset menettdneet
luottamuksensa valtion kykyyn
ratkaista taloudelliset ja sosiaali-
set ongelmat'l Haluavatko he
endd hyvinvointivaltiota'l Ovat-
ko ihmiset halukkaampia kokei-
lemaan erilaisten markkinarat-
kaisujen toimivuutta? Onko hei-
ddn asenteensa hyvinvointival-
tion perusarvoja. yhteisvastuuta
ja tasa-arvoa kohtaan murentu-
nut taloudellisen tilanteen hei-
kentymisen my6tii'l Sanalla sa-
noen: onko hyvinvointivaltion
hyvdksyttArryys kansalaisten sil-
missd kadonnut tai heikentynyt'l

Tiillaisia pdiitelmiii on tehty sen
nojalla. ettd t9TGluvun puolivd-
lin jiilkeen monissa maissa ovat

menestyneet mainiosti selkein
hyvinvointivaltion vastaisi n tun-
nuksin esiintyneet poliitikot. Eri
maissa on niinikidn tehty mieli-
pidetutkimuksia hyvinvointival-
tion kannatuksesta. jotka osoit-
tivat, etta l9TGlurulla todellakin
tapahtui hyvinvointivaltion hy-
vdksyttdwyden alentumista,
joskaan mistidn tuen romahta-
misesta ei voida puhua. Lisiiksi
tuen aleneminen ndyttdi mones-
sa maassa loppuneen ja kii5nty-
neenjoko nousuun tai tukemaan
sosiaalipolitiikan viilyttdmistd
nykyiselliiiin (Pcintinen ja Uusita-
lo 1986).

Myos Suomessa on tehty erditd
mittauksia sosiaaliturvamielipi-
teiden muutoksesta ajassa. Seu-
raavassa esitdn joitakin tuloksia
dskettdin julkaistusta tutkimuk-
sesta. jossa on selvitelty yli
l5-vuotiaiden suomalaisten so-
siaaliturvaa koskevia mielipiteitii
vuosina 1975. l9U0ja 1985.

Tulokset osoittavat, ettd mielipi-
teiden muutokset eivdt ole kovin
suuria. Kunakin vuonna on
enemmisto pitiinyt kehitysvauh-
tia sopivana ja tiimii enemmistcj
on kvmmenc'n vuoden aikana
selv'dsti kasvanut. Kuten eraissa
nruissa nraissa. joista on saatavis-
sa vertailutietoja. kehittyivdt mie-
lipiteet rnyds Suomessa hieman
varauksellisempaan suuntaan
I 9TGluvun loppupuolella. mutta
tdmd kehitys ei ole enhh l980"lu-
vulla jatkunut.

Toisessa kysvmvksess6 selvitet-
tiin mielipiteitd verovarojen kdy-
tostd erilaisiir.r sosiaalietuuksiin.
Mielipiteiden painopiste on se[-
vdsti etujen lisddmisen suunnas-
sa. Ihmiset joko haluavat seilyt-
tdd nykyisen tason tai keytda
enemmdn verovaroja sosiaalisii n
etuihin. Vain tyott6myysvakuu-
tuksen ja asumistuen kohdalla
on merkittdvdn suuruinen vd-
hemmistri supistusten kannalla.
Myos tdmdn kysymyksen valos-
sa status quo -tilanne nayttae
vahvistaneen asemiaan. Entistd
harvempi haluaa satsata enem-
mdn rahaa niiihin tukiin. Poik-
keukscna ovat ldhinnd perhepo-
liittiset tukimuodot, jotka lisdsi-
vdt merkittdvdsti suosiotaan
l9TGluvun lopusa. Kaiken
kaikkiaan ndiden totcamusten ja
niiden taustalla olevan yksityis-
kohtaisemman tutkimuksen va-
Iossa on selvdd. ettei hvvinvointi-
valtion legrtiimisyl,s ole muren-
tunut eikd sosiaaliturvan heiken-
tAmistd toivova kansalaismieli-
pide ole kovin merkittdvd.

Ndmd tulokset ovat ymmdrret-
tdvii sen valossa. miten erilaiset
mielipidejohtajat, kuten puo-
lueet, tycimarkkinajii{estot ja
sanomalehdistci, ovat viimeisen
kymmenen luoden aikana hy-
vinvointivaltioon suhtautuneet.
Suomessa - toisin kuin erdissi
muissa maissa - ei ole poliittista
puoluetta, joka olisi pyrkinyt
mobilisoimaan hyvinvointival-
tion vastaista mielipidettii. Sa-
moin esimerkiksi tyonantajajdr-
jestcit ovat olleet melko maltillisia
tdssd suhteessa. Vertailu Ruotsiin
on valaiseva: viime vuosina mal-
tillinen kokoomuspuolue on
esiintynyt suomalaista veljespuo-
luetta huomattavasti ilrhiikiim-
min, sama koskee Ruotsin tyon-
antajajiirjestcijii. Mielipidejohta-
jien konsensus vahr,'istaa karrsa-
laismielipiteen konsensusta.

Yhteenveto
Olen edellii tarkastellut hyvin-
vointivaltion kriisistd kaytya
keskustelua ja yriuiinyt niihdii
sen osana laajempaa yhteiskun-
nallista mielipideilmastoa, jolle
on ominaista pessimistisct tun-
nelmat. Erityisesti tarkastelin hy-
vinr,'ointivaltion rahoitusongel-
mia. tehottomuutta, haittavaiku-
tuksia, sosiaaliturvan siviistd
kriisiii ja legitimiteettikriisiii kos-
kevaa keskustelua Suomen todel-
lisuuden valossa. Johtopiiiitok-
send on. ettei Suomcn hvvinvoin-
tivaltio ole kddnnettd enteilevds-
sh kriisissii. vaan keskustelu on
perustunut ulkomaiseen koke-
mukseen ja teoreettiseen kq;kus-
teluun, jonka sopivuutta Suo-
meen ei aina ole nitfiven kriitti-
sesti an'ioitu. Kuitenkaan en ole
myciskdin halunnut yhtya Aly-
vapaan palokunnan tominvarti-jan huutoon: Valtakunnassa
kaik ki hyvinl Sosiaalipolitiikassa
ja hvvinvointivaltiossa on vaka-
viakin ratkaisemattomia ongel-
mia, eikd liialliseen itsetyytyviii-
syyteen ole aihetta. Tarvitaan
kehittdmistd. ei repimistd.
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Taruitaanlto
sosiaalipglitiikalle

uusi suunta?

nalliset
yhteiskun-
muutokset

asettavat sosiaalipoli-
tii kalle monia haasteia.
Sosiaalipolitiikan olisi
muututtava yhteiskun-
nan mukana. Nykyai-
kaisen sosiaalipolitii-
kan perusperiaatteita
ei kuitenkaan pitiiisi
hyliitii. ltse asiassa
juuri murrosvaiheessa
tarvitsemme voima-
kasta panostusta kan-
salaisten turvallisuu-
den ylliipitdmiseen.
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Muutosvaatimukset

Tieteellinen kq;kustelu sosiaali-
politiikan tulevaisuudesta on ol-
lut viime aikoina sangen vilkasta.
Tutkijat ovat julkaissect aiheesta
kirjoja, kuten Jorma Sipilli: Sosi-
aalipolitiikan tulevaisuus ( 1985).
Briitta Koskiaho: Yhteiskunnan
muutos ja sosiaalipolitiikka
( 1986) sekii lukuisia artikkeleita
ja kirjoituksia. Tutkrlat ndyttdvdt
olevan myos sangen yksimielisili
siiti. ettri sosiaalipolitiikan suun-
taa olisi nruutettava. Muutoksen
suunnastakin ollaan jokseenkin
sanraa nricltd - jtritakirr nrarxi-
laisia tutkijoita lukuunottamatta.
Sosiaalipolitiikan jdrjestelmd tu-
lce sdilyttdi sen olennaisimmilta
ihnrisarvoon liittyvilt,ii osiltaan.
jollaisia ovat erilaiset tulonjakc>
r.nuodot. Sen sijaan sosiaalipoliit-
tinen byrokratia voisi luovuttaa
kansalaistcn itsensl vastattavaksi
r.nonia. l:ihinnd sosiaalipalvclu-
jen alueeseen kuulul'ia tchtdvid.

Suunnanmuutokscn tarve on yh-
teiskunnassamme ja nraailmas-
sanlmc tapahtunrassa olevissa
muutoksissa. loihin sosiaalipoli-
tiikan on reagoitava ja nrukau-
duttava. Sosiaalipolitiikan pcrus-
tarkoitus orr niitlcn hyvinvointiirr
kohdistuvicn uhkatckijoiden lie-
vittdminen ja toriuminen. jotka
svntyvet kunkin vhteiskunta-
nruodostunran ty-"-pillisistd ra-
kennctckijoistl. Tyoellimd. ra-
paa-aika. perhciden rakenne.
joLrkkotiedotus ja monet muut
inhinrillisen cliinriin toinrinnarr
alueet o\,at IIYt Voirnakkaassa
muutokscssa. Sosiaalipolitiikan
tulevaa siseiltoa ptlhdittaessa en-
simnrdincn peruskvsynrvs on.
pystyl,ko sosiaalipolitiikka to-
tcuttamaan tehtiiviinsd tulevas-
sa. .j:ilkitcolliscssa yhtciskunnas-
sa. Onko nykvincn laltiollinen
sosiaalipolitiikka sisrilldltaizin ja
toinrintatavaltaan sellaisl.a. ett:i
se kykenec torjunraan ja korjaa-
maan l,hteiskunnan uuden. mo-
rtit:.tsoiscn .ju nop;itn ntuuttlsvai-
hcen ul.rat ihnristcn hyvinvoinnil-
le'l

Sosiaalipolitiikan tulisi ndiirdy-
tyd sen nrukaan nrillainen on se
yhteiskunta. jonka sosiaalipoliit-
tisesta toinrinnasta on kvsvnrys.
Sosiaalipolitiikun tulisi hcijastaa
aikansa sosiaalista todcllisuutta
.ja nruuttua sitd nrukaa kuin tdmd
todellisuus saa uusia ilmcncnris-
muotoja. Tiillii hetkellii olcmmc
yhteiskunnallisessa kiiiinnekoh-
dassa. jossa sosiaalipolitiikka ei

pysty vastaamaan ihmisten el6-
mdd uhkaaviin uusiin vaaroihin
vaan jdd jiilkeen muutoksesta.
Tdllaisessa vaiheessa se turvaa jo
muutenkin hyvin toimeentule-
vien kansalaisten perusturvalli-
suutta, mutta ei kunnolla pysty
huolehtimaan niistii, jotka pu-
toilevat kyydistii. kuten tyottd-
mistd. vanhuksista. lapsista. sai-
raista ja k6yhistii (Koskiaho
1986).

Jdrjestelmdperiaatteclla toimiva
sosiaalipolitiikka ei taivu nopci-
siin uudistuksiin ja muutoksiin.
joita nyt tarviuaisiin. Tdstd tul-
laankin toiseen peruskysymyk-
seen,jonka Koskiaho ( 1986,217)
on asettanut seuraavasti: "Onko
jiirkevii2i, etta sosiaalipolitiikka
on rakennettu raskaasti liikutel-
tavaksi byrokraattiseksi hallinto-
jiirjestelmliksi, kun kerran yh-
teiskunta ei pysy paikallaan, ei
ole staattinen. vaan koko ajan
muuntuu ja elii2i'l . . . Eiko sosiaa-
lipolitiikankin pitdisi encmnriin
amecban tavoin nruuntua ja so-
peutua vaihtelevaan todellisuu-
teen'1".

Hyvinvointivaltion rakentamis-
vaiheessa sosiaalipolitiikan insti-
tuutioissa on painotettu yhden-
mukaisia. kaavamaisia ja stan-
dardoituja ratkaisuja. On ndhtii-
vdsti niin, etta nreidAn pitiiisi olla
aikaisenrpaa valmiinrpia nruut-
tamaan sosiaalipolitiikkaa siti
nrukaa, kuin sosiaaliset ongelmat
muuttuvat. Sosiaalipolitiikan tu-
lee vastaisuudessa olla aikaiscnr-
paa herkempi ihmisten tarpcille.
sen tr.rlisi kunnioittaa ihmistcn
autonomiaa. r'dlttdd liiallista
kontrollia ja holhousta. sallia
monimuotoisia ja vaihtoehtoisia
tapoja auttaa ihmist6. mutta olla
vahrris auttamaan silloin kun
apua tarvitaan (Rauhala 1985).

Sosiaalipolitiikan pysyvar
periaatteet

Uuden suunnan etsiminen ei kui-
tenkaan voi merkitA vanhan hyl-
kddmistd. Toimintaohjelmaa ra-
kennettaessa tulisi kysyd. mitA
nvkvisessd sosiaalipotitirk.rss.r on
sellaista. jonka hylkidnrinen olisi
kohtalokasta sekd yhteiskunnal-
lisesti ettd kansalaisten tarpeidcn
tyydytyksen kannalta. Rauhala
( 1985) on crinomaisessa analyl.
sissaan ilmaissut sosiaalipolitii-
kan pcrusclcnlentit scuraavasti:
kansalaisilla on oikeus tiettyihin
ctuuksiin, sosiaalipolitiikka koh-
distuu muodossa tai toiscssa

kaikkiin kansalaisiin, sosiaalinen
suojaverkko on myos niiden alla,
jotka ovat rikkoneet yhteiskun-
nan normeja ja suoritusten ja
vastasuoritusten ei tarvitse vasta-
ta toisiaan.

Suomalaisen sosiaalipolitiikan
kohteena on koko vdestci. Miti
enemmdn riippuvaisiksi palkka-
tycisth kansalaiset ovat tulleet. si-
ta tarkeammaksi kaikkiin kansa-
laisiin kohdistumisen periaate on
tullut. Ainakaan ldhitulevaisuu-
dcssa sosiaalipolitiikan ei tulisi
luopua tdsta periaatteesta, silla
eclcssd oleva yhteiskunnallinen
muutos lisiiii epevarmuutta.
Muutoksen seurauksena yha
useammat ihmiset saattavat jou-
tua syrjdytyneiksi toimeentulos-
ta. yhteiskunnasta ja omista yh-
teisoistddn.

Toinen sosiaalipolitiikan ele-
mcntti on. etta yhteisesti sovitut
sosiaalipoliittiset etuudet ovat
kansalaisten kannalta oikeuksia.
joista jokainen voi omanaruon-
tuntoaan menettamatta pitziii
kiinni. Tiimii periaate on kuiten-
kin sangen haavoittuvainen. Me
hyvdksymme tuotantoelemen
piirissd sairastuneiden, vammau-
tuneiden ja vanhusten auttami-
sen. mutta emme niiden ihmisten
auttamista, joiden katsotaan
onralla toiminnallaan aiheutta-
ncen kohtalonsa. Kuitenkin yh-
teiskunnassa on kaiken aikaa
nrenossa prosesseja, joiden lop
putulokseen yksittdinen kansa-
lainen ei voi mitenkddn vaikut-
taa. Kun temen muutoksen tu-
lokscna syntyy tyottomyytta, sai-
rautta, tapaturnria jne. on turha
viritcllA syvllisyyskysynryksiii yk-
silcitasolla. Riittiiii. kun tilanne
todetaan ja rvhdytddn asian vaa-
tinriin auttamistoimenpiteisiin.
nryos normien rikkojien kohdal-
la (Rauhala 1985). Tiistii sy_vstii
kansalaisten oikeus sosiaali-
ctuuksiin on tulevaisuudcn sosi-
aalipolitiikan oleellinen perusta.

Kolmas sosiaalipolitiikan olen-
nainen piirre on, ette suoritukset
ja vastasuorituksct civdt vastaa
toisiaan. Sosiaaliavustukset ja
toimeentulotuki ovat julkisista
varoista maksettuja etuuksia.
joiderr nraksuja ei vaadita suo-
raan edunsaajilta. Samoin palve-
lujcn k?iyttiijiit eivdt maksa ol-
lcnkaan tai maksavat vain osan
palvelujen kokonaiskustannuk-
sista. Sosiaalivakuutuksissa va-
kuutetut maksavat vain l'dhdisen
osan kustannuksista ja niissd on

luovuttu vakuutusmaksujen ja
vakuutussuoritusten vastaavuu-
desta. Koska maksuja ei kerdtd
tdysimddrdisi nd edunsaajilta, pe-
ruskysymys on, keneltd maksut
kerdtddn ja missii suhteessa']

Keskustelua sosiaali-
poliriikan rahoituksen
vaihtoehdoista

Sosiaalipolitiikan rahoituksessa
on aina kyse siitd, mill6 tasolla
tuottavuus on yhteiskunnassa ja
mitcn tuotannon tulokset jaetaan
eri vdestoryhmien kesken. Tuo-
tannon tuloksia jaettaessa jae-
taan niukkuutta. Makrotasolla
on kyse siitd, mika osa tuotan-
non tuloksista kdytetddn tuotan-
totoiminnassa ja yrityksissii, mi-
kA osa julkisen vallan talouspoli-
tiikassa, mikd osa luovutetaan
kulttuuripolitiikan ja sosiaalipe
litiikan toteuttamiseen. Kansa-
laisille tuotannon tuloksia jae-
taan palkkoirra. sosiaalipoliittisi-
na tulonsiirtoina, terveydenhuol-
lon ja sosiaalipolitiikan palvelui-
na, kulttuuripalveluina jne. Kun
yhteiskunta korostaa tuotanto-
politiikkaa - kuten tdlld hetkelld

- sc jattaa vdhemmdlle muun
yhteiskuntapolitiikan. rnycis so-
siaalipolitiikan. Tavarromaiserr
ajattelun nrukaan merreillAdn
oleva tuotantotoiminnan nlurros
edellyttdi panostamista tuotan-
toon. mutta olisi sangen lyhytnii-
koistd supistaa samaan aikaan
muun yhteiskuntapolitiikan
osuutta tuotannon tuloksista. It-
se asiassa tiissd nrurrosvaiheessa
me tarvitsemmc voinrakasta pa-
nostusta koulutukseen ja tutki-
mukseen sekA kansalaisten tur-
vallisuuden ylldpitdmiseen. Juuri
murrosvaiheersa sosiaalipolitii-
kun merkitys kasvaa. Juuri mur-
rosvaiheessa meiddn pitiiisi yh-
teiscsti kantaa muutoksen ai-
heuttamat vaikeudet eika jat6a
niit;i nruita heikonrmin sclviyty-
vien taakaksi.

Sosiaalimenojen ja niiden rahoi-
tuksen kehityksestd on vuosien
mittaan tehty useita laskelmia.
Tuorein on sosiaali- ja terveys-
ministeri<in vuoteen 2000 ulor
tuva cnnuste. Rahoituksen kehi-
tyspiirteet ja pulnrakohdat ovat
keskeisiltd osin seuraavat. Hi-
taan talouskasvun vallitessa so-
siaalirrrenojen osuus kansantu-
losta kohoaa tllennaisesti jyr-
kemmin kuin nopearr kasvun
oloissa. Jos talouskasvu jatkuu
noin 3 (,4:n keskimi6rdiselld
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vuosivauhdilla, sosiaalimenojer.t
osuus kohoaisi vain parilla pro-
senttiyksikdllii nykyisestd ja ra-
hoitus ei olisi pulmallista. Jos ta-
louskasvu on hidasta. ennusteen
mukaan I % keskimiidrdiselld
vuositasolla. nousee sosiaalirne-
nojen osuus rroin 7 prosenttiyk-
sikkoii aina ,30 %:n tuntumaan
ja rahoituksessa voi ilmetd pul-
mia. Rahoituksen haiusteet ilrne-
nevril. sosiaalir akuutukscrr ja so-
siaalipalvelujerr kohdalla hie-
man eri tavoin. Jcls palvelujen
md6rd kasraa nykristcn suurtni-
telmien mukaisesti ja jos kus-
tannukset virkaa kohti puoles-
taan seuraavat kansantaloudcr-t
tuottavuudcn kasvua. on rai-
keuksia huolchtia palvcluidcn
rahoitukscsta nvkyisclli.i r cro-
osuudella ja palvclumaksuilla.

Sosiaali- ja tcrvcyspalvclu.jen ra-
hoituksesta kiiyty keskuste lu
viittaa siihcn. cttli liihivuosina
rahoitussuhtcita pyritiiin aktii-
visesti muuttilnraan. Ensirnntii-
nen tlngelrna tlrr. nritcn cri rcrrl-
lehteita painotctaarr rahoituk-
sessa. Nostctaank() \illnristcVc-
roa. liikevaiht()vcr()a. kunnallis-
veroa tai valliorr tulo- ja onrai-
suusvcroa tai kAl'tctadnkii jota-
kin muuta tukrliihdettii kuten
lainanottoa'.) lirirrcn asia orr. nri-
ten valticln ja kuntien vlilinen
kustannustenjako tapahtuu pal-
velujen rahoitukscssa. Ny,'kyinen
kdytanto rakcntuu nrcrtojcrt ta-
saamiseen. Valtio osallistuu svn-
tyneisiin kustannuksiirr. Osallis-
tumisaste riippuu kantokyky-
luokituksen kautta kunnan tu-
lopohjasta ja menojcn taustalla
ovat sosiaali- ja tcrvcydenhuol-
lon tarpeet. On ainakin k)'s)'ttv.
eikci valtion osuus tulisi k1,'tkeA
selvenrmin kunnan todellisiin
rahoitustuen tarpeisiin eli kun-
nan tuloperuste isiin (Lchto
1986). Kolmas kvsvnrvs on. mi-
kd rnerkitys annetaan palvelu-
maksuille. Tiilloin on puhuttu
palr elumaksujen kolr()ttanriscs-
ta. Koska vain noin kymmenes-
osa kustannuksista rahoitetaan
palvelumaksuilla. korotuksilla ei

voitane peittaa muuta kuin vuo-
tuisia lisdkustannuksia. Ehka
perustavoite palvelujen rahoi-
tusratkaisuissa on. etta rahoi-
tusvastuuta pyritddn jakamaan
entistd selvemmin koko viicstcirr
harteille ja ettd kannustetaan
mycis omatoimisuuteen hdlven-
tamalle rajalinjoja julkisten.
epll'irallisten ja vapaaehtoisten
palvelujen vdlilld.

Rahoituksen uudistamisen
ongelmia

Sosiaalivakuutuksen rahoituk-
sessa tulevaisuudcn pulma on
siind, etta tyoeldkevakuutus-
maksujen osuus pal k kasunrmas-
ta kohoaa vuosituhannen vaih-
tc'cssa nykyisestd ll ?i:sta l8-
20(/r:n tasolle. Tdmd on seuraus-
ta asteittain voimaantulevasta
t)'oelakejarjestelmdstd sckii cli-
keikdisen vdeston osuuden kas-
vusta. Maksurasituksen kasvu
on saanut rahoittajatahot esit-
tdmddn uusia rahoitustapoja.
Pyrkimyksiii rahoitusvastuun
muuttamiseen on perusteltu kil-
pailukyvyn ylliipitiimisellii ja
tycivoimapoliittisilla ja vdhii-
semmdssd mddrin tulonjakopo-
liittisilla ndkokohdilla. Esitetyt
vaihtoehdot voidaan jakaa kol-
nreen ryhnrddn: tyonantajava-
kuutusmaksujen kevennyskci-
not, tyonantajamaksujcn erilai-
set painotukset sekd maksujen
siirto sukupolveltzr toiselle. En-
simmdisessd vaihtochdossa on
alrinrmdiserrd pyrkinrykserrii ra-
hoitusvastuun siirtdmincn koko-
rraarr toiselle ralroittajainstituuti-
olle ja lievernpdnh ratkaisuna so-
siaali'u'akuutusmaksu.ier.r alenta-
minen. Kuten tunnetttn meilld-
hdn on vdliaikaisesti alennettu
vakuutusmaksuja erdiden tulo-
poliittisten ratkaisujen yhteyksis-
sd.

Rahoituksen muuttamisen pul-
nrallisuutta kuvatakseni kiiytiin
apuna sosiaaliturvanruksutoirni-
kunnan 1982 esittdmiid laskcl-
rnaa. Toimikunta teetti kaksi
ekonometristd mallia. joiden
avulla pyrittiin arv'ioimaan. mil-
laisia taloudellisia vaikutuksia
keskipitkiillii aikaviilillA olisi
tycinantajan sosiaalitun'amak-
sun alentamisella 2 !Z-yksikdllli
ja vastaavan tulon kerddnriselld
kaiyttamalla vaihtoehtoisesti tu-
loverotusta. valmistevcrotusta,
liikevaihtoverotusta tai kerdd-
mdlld vastaava summa tyonan-
tajilta ns. jalostusarvon perusteel-
la. Malleilla saadut tulokset oli-

vat ristiriitaisia. Ne osoittavat
havainnollisesti sen. ettd rahoi-
tuspohjan muuttaminen saattaa
kansantaloudellisten vaikutusten
osalta olla hyvin monimutkainenja mvcis epdvarma. Mainittu
toimikur.rta piilityi ehdottamaan
astcittaista siirtymistd liikevaih-
to!'eron kautta tapahtuvaan ra-
lroitukseen. Mitaan ei kuiten-
kaan ole tapal.rtunut.

Tyonantajamaksujen erilaisissa
painotuksissa on kysynrys pdd-
asiassa nraksujen porrastamises-
ta ja kohdentamisesta. Meilld
csinr. tyonantajan kansaneldke-
vakuutusnraksu on porrastettu
yritykscn poistojen ja palkkojen
suhtcclla. Vakuutusmaksul voi-
daan porrastaa crilaisiksi palkka-
tusort rttukaan. Englannissa on
()tcttu kayttocin jdrjestely. jossa
nratalaan palkkaan liittyl, suh-
tcclliscsti puolta picnempi va-
kuutusr.naksu kuin korkeaan
palkkaan. Norjassa on kd1,tett1
nraksu.jen alueellista porrast.r-
nrista siten. ette se on alhaisir.r
Pohjois-Norjassa ja korkein
piikaupunkiseudulla. Suomessa
()n lhtcna kcirrona kdytettr
t1'dnantajan eldkevakuutusn.rak-
sr.lr'r alcntanrista nuorimmissu
t yon tc k ij ii ry h m i ssri.

Nykyincn sosiaalivakuutus pe-
rustuu jakotavoittecna kahden
ajunkolrtlan vilistcn tulojen uu-
dcllccnjakoon ja aikaperspektii-
vi nii cleinr:inl'aihenikcikulmaan.
Yksilon kohdalla ansiosuhde-
cliikejiirjcstclnrrit tasaavat kur.r-
kin hcnkilon tulot koko elinajal-
lc. ts. rrsa uktiir ialarr ansioista
siirrctii:in cliikcajalle. Rationaali-
sena perustana on, ettei koko t),o-
ansiota voida lvhentanrdttcintdnd
saada sckii palkkana. rapaa-ai-
kana ettd korkeana eldkkeend.
vaan ne ol-r so"'itettava vhteen
(Perrtikainen 1919.41. Tdmd pe-
rustelu ja periaate on jokseenkin
tdvsin h:inrArtynyt nvkvisessii an-
sioclak keistd kiivdvssd keskuste-
luss:1.

Kysc on tictyntyyppisesd pak-
kosddstiimisestd. jonka katso-
taan teko'zin rnahdolliseksi vlld-
pitriai kaikcn kattavaa ja kai-killc
turvaa takaavaa vakuutusjdrjes-
telm:iii. Maksujen siirrossa suku-
polvelta toiselle pelataan palk-
kasunrnran ja sosiaaliv'akuutus-
nraksujen suhteella. JZisviitko
palkankorotukset pienernmiksi
kohoavicn sosiaalitun'amaksu-
jcn takia. vai kiiykci niin. ettd
rrraksut siirtl'vdt hintoihin voi-
makkaammin kuin nykyisin'?

Eliikesunrrnan ja palkkasumman
suhdetta voidaan puolcstaan
muuttaa puuttumalla etuuksiin
tai etuuksiensaajie n lukumd:i-
riiiin. Jcls el:ikcliisten miilr:id ha-
lutaan pienentriri, cldkeikdd on
nostettilva. Etuuksien tasoa taas
voidaan siidellii mnr. muutta-
nralla eldkeirrdeksiii. piclentdnrdl-
l:i jaksoa. joka rrriiiirdii cldketa-
son. tai lisiiiinriillii tarveharkin-
taa. Kansalaisten sosiaalitunar-r
karrnalta tiillaisct ratkaisut ci'v':it
ole toivotta,u'ia. koska ne naker-
tavat sosiaaliturrajeirjcstclnrdn
uskottavuutta.ja kohtelcvat tulo-
tasoltaarr ja toimintaky'wltiiin
crilaisia ilrnrisili criarvoiscsti.

Mcilld on siis olcmassa crilaisia
vaihtochtoja nruuntaa .ja tun'ata
sosiiut lipolitiikurt rultoit ustu.
Samoin kuin koko sosiaalipoli-
tiikan olisi ntrr.rtuttava vhtcis-
kurrrurrr nluuttr.lcssa. rriin ruhoi-
tukscn olisi nruututta\':r rahoi-
tusnrahcklllisuuksicn rnukaiscsti.
M rntrstl llrltoitukscrr rrtrsi strtrnta
orr ustcittaincrr irroiltirtrlurrrirrcrr
n,rivoinraan liittl-r'istii sosiaali-
turvarnaksuista liikcvaihtovcron
tlri rlrtrtrrr p:rrcrrrrrrirr tulcruisuu-
dcll tr-lotarlt()tapaa Vast.aa\ arr ra-
hoit Lrsnrrrodon sr-lturtaan.

Sosiaalipolitiikan Iyhyen
ajanjakson haasteet

Jos hyviksvnrmc ndkenrvkscn.
cttl olcnrnrc ."'oinrakkaan vhtcis-
kunnallisen muutoksen keskell:i

- ja tinrii olctushan on csitvk-
seni l;ihtokotrta - sosiaalipoli-
tiikka on morticrt haasteiderr
edcssd. Koskialro (l9t{6) on jau.
tellut ri:irlii haastcet l1'h1'en ja
pitkrin ajanjakson haastciksi.
L_v-h1,'cll5 trihtel'ksclla on kvsc sii-
ta. ctta yhteiskunnallincn kehitl's
hakee hiiiriovaihccn kcstricssii
koko ajan uutta suuntaa. Tdmdn
v'aiheen kestiicssii pitAisi tuntea
huolta ninrcnornaan niistd. jotka
joutuvat kiirsinrti:in nruutosteki-
joistri ja h:iirioistii enitcn. kuterr
tyottonristi. sairaista. tyoky"ryt-
tt-rnristI. r'arrlruksisLa ju lapsista.
Kdytdn nriss:i tiim:i rncrk itscc cn-
sinnii sit:i. cttd vahvan sosiaali-
turvajiirje:;tehrdn. sosiaalivakuu-
tuksinccn ja sosiaaliavustuksi-
necn on s:iilyttdvii olecllisena
osana sosiaalipolitiikkaa. Toi-
seksi tinrd merkitscc. ettii perus-
tun'an tasooll ja kohtaantoon on
kiinnitettdra critlistii lruomiota.
Kansalaisille tulisi turvata koh-
tuullincn toinrccntul()tuna siitd
riippunratta, ovatko he tycissd tai
eivdt.
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Paitsi yhteiskunnalliset muutos-
tekiilit. r'licston ikiirakenteen ke-
hitvs cdellvttdli v'ahvan sosiaali-
t urr,a.jiirjcstelmdn olenrassaoloa.
Vanhustcn lukumlirirdn .jatkuva
kusvu mcrkitscc. ettii vanhutts-
cllikkeillil tulec olemaan kc'skei-
ncn osa sosiaalivakuutusjarjes-
tclrriissd. Thma ei suinkaar.t
mcrkitse sitd. ett:i sosiaaliturva-
.j:ir.jcstelmii sdilyisi muuttumat-
tonrana. Uudistamista .ja uutta
suuntail tulisi etsiii toimeer.rtulo-
tun'a.jdrjcstelmiin yksinkertais-
tanrrseksi .j:r nronipuolistanriscs-
ta. Sosiaalipoliittisia jdr.jcstelmiii
tulisi rhdcrrtdd. r ksinkertaistaa.ia
suhtcuttaa parcmmirt toisiinsa.
l-oisaalta .jo n1"t lakisii:iteisen
eliike- .ja vakuutusjiir.jestelmiin
rirrnalle on svntvnrAssd nykyist:i
pal.jiln n.ronimuotoisenrpi. erilai-
siin sosiaalisiin riskeihin kohclis-
tuva vapaaehtoinen hcnkilijva-
k u ut usjd r.jcstel nrii.

Tulevaisuuden sosiaalipolitiikas-
sa tulisikin luopua selvien rajalin-
.jo jcn r etiinrisestii .yulkiste rr. epa-
r irallistcn -ja vapaaehtoisten toi-
nrenpiteiclen ja palvelujen r,5lilld.
Nhin kansalaisten vapaaehtoisen
vakuutusturvan monipuolista-
minen tuntuu jiirkevliltii. Tiihiin
nroniputrlistamrstcndenssiin si-
siiltyy kuitenkin yksi vaaratekijd.
Tiilrdn asti vapaaehtoisten va-
kuutusten tarjonta on kohdistu-
nut paaasiassa nraksukykyiseen
l';iestcion. Toinreentuloturvan
ongclma ei kuitenkaan ole mak-
sukvkyistcrr ongelma, vaan vd-
hemmdrn maksukykyisten ja
pclikkeuksellisen suurta turvaa
tarvitsevien yksilditten ja ryhmi-
en pulma. Jotta vakuutusjiirjes-

telmdn monipuolistaminen olisi
yhteiskunnallisesti oikeudenmu-
kaista la sosiaalipolitiik kaa tuke-
vaa. tulisi vakuutusyhtidiclen ke-
hitEa myos vdhemmdn maksu-
kykyisen vleston riski- ja ryhmd-
vakuutusta. I

Vanhusvdeston miiiirdllisen kas-
vun ja ikddntymisen seurauksena
ei ole ainoastaan vanhuuseldk-
kciden kasvara mdlird. vaan vie-
ld iln.reisemnrin vanhuksiin koh-
distuvan sosiaali- ja terv'c'yden-
huollon palvelujen lisaystarpeen
merkittiivi kasvaminen. Tiilloin
on huomattava. ettd jo suhteelli-
sen pienikin lisdys vanhimmissa
ryhmissd IisAA merkittdvissd
mdiirin sairaalahoidon tarvetta ja
samansuuntaisia paineita koh-
distuu muuhun terveyderlhuol-
toon ja sosiaalihuoltoon. Toisel-
ta puolen vanhusvdeston mddrdn
kohoaminen ja ikhrakenteen
muutos eivdt merkitse vain palve-
tujen mddrdllistd lisdtarvetta.
vaan palvelujen laatuun liittyvili
haasteita. On kyse sosiaalipolitii-
kan uudesta suunnasta.

Sosiaalil-,olitiikln pirkiin
tiih tiivkscn hrurst.'ct

Vanhusten huollossa on monet
asiat arvioitava rohkeasti uudes-
taan. Rajaa avohoidon ja laitos-
hoidon viilillii ei tulevaisuudessa
voida vetd6 yhtA jyrkiisti kuin
nykyisin. Vanhusten omatoimi-
suuden ja omaehtoisen selviyty-
misen tukeminen edellyttdd avo-
ja laitoshoidon elementtien jous-
tavampaa yhdistiimistii ja erilais-
ten sosiaalipalvelu- ja palvelu-

asumismuotojen kehittamista.
Tdmh haaste koskee oikeastaan
koko sosiaalipatvel ujdrjestelmdi:
tarvitaan erilaisia. helposti muu-
tettavissa olevia jiirjestelyjii erilai-
sia eldmdnvaiheita ja -tilanteita
varten. Sosiaalipolitiikan uusi
suunta, jota on erityisesti palvelu-
jen alueella etsitteva on jotain sel-
laista, jota Koskiaho pitdd sosi-
aalipolitiikan pitkiin tdhtdyksen
haasteena.

Koskiahon ( 1986) mukaan pit-
kella riihtayksella sosiaalipoli-
tiikka merkitsee ihmisten selviy-
tr nriskl vyn parantanriseen pvr-
kivien uusien itseorganisoitu-
rnisrnuotojcn vahvistamista.
Koskiaho puhuu kansalaisyh-
teiskunnan luomise'sta ja uuden
arkieldmdn rakentamisesta. Td-
mA uusi suunta merkitsee mo

I nien nvt kovin vleiselld tasolla jaI kaukana ihmisrstd tehtdvien p55-
tosten ja toimien tuomista [d-
hemrndksi ihmistd. Sosiaalipoli-
tiikan on ldhestyttdvl ihmistii
persoonallisuutena yhteisossd ja
sallittava hiinen osallistua hdntd
itseddn koskevaan padtoksente-
koon. Sosiaalipolitiikka olisi ra-
kennettava enemmin sen va-
raan. etta kansalaiset saisivat itse
pohtia ja alkaisivat itse pohtia si-
td. mikd heille sopii. mikd ei. So-
siaalipolitiikan ylldpitdmisen. ke-
hittdmisen ja uuden suunnan
etsimisen ydinkysymys on siini.
etth jokainen kansalainen pitdisi
saada tajuamaan. ctte hdn on se-
kzi yhdessa nruiden kanssa ettd
erikseen yksrlonA vastuussa siitd.
mita yhteiskunnassa tapahtuu.
Tiilloin kaikki se tekeminen. aut-
taminen ja toiminta. joka viihen-
tdl yleistd sosiaalipolitiikan tar-
vetta - riippumatta siit6. onkcr
tekrjinii valtio. kunta, jiirjesto,
asukasyhdistys ja jopa kansalai-
set itse - on sosiaalipolitiikkaa.
Sosiaalipolitiikassa olisi ihminen
ndhtAvd ainutkertaisena ja vas-
tuullisena olentona (Rauhala
1985: Koskiaho 19861 Salavuo
1986).

I hmisen ainutkertaisuuden. yksi-
lcillisyyden ja autonomian koros-
taminen edellyttii rinnalleen
vastuullisuuden korostamista.
mikd sosiaalipoliittisessa ajatte-
lussa tarkoittaa, paitsi ihmisen
huolenpitoa itsest:idn ja muista
ihmisistd. myos yhteistoimintaa
.;a yhteisvastuuta. Erityisesti syr-
jiiytyvien ja marginaaliryhmien
etua voidaan ajaa parhaiten yh-
teisvastuullisesti. mutta siten, et-
td he itse tulevat kuulluiksi omis-
sa asioissaan. eivatkA niisu pa5ta

ryhmiit, jotka ovat sekd lyysisesti
etta eldmlntavallisesti etaella
apua tarvitsevista.
Yhteistoiminta ja yhteisvastuulli-
suus merkitsevdt, ettd julkisen
vallan sosiaalipolitiikalla on edel-
leen keskeistd merkitysld. Sosiaa-
lipolitiikka on voima. joka auttaa
integroimaan ne yksilot ja ryh-
met vhteiskuntaan. jotka ovat
vaarassa joutua ulkopuolelle,
huolehtimalla. etta perustarpeet
on turvattu ja turvaamalla re-
surssicrr oikeudennrukaisempi
jako. Talouclellinen turvallisuus
lisad ihmisten itsemaaruidmistd ja
itsendistd selvivtymistd sekd
kiinnittymistd yhteiskuntaan ja
yhteisdonsa. Tillaisesta integroi-
vasta teh6vestii meillii ei ole va-
raa luopua. Tuotantol.avan ja
tuotantorak(]nteen muutrlksen
oikeutus on lunastettava huoleh-
timalla kaikkien kansalaisten toi-
meentulosta. Mutta sosiaalipoli-
tiikan uutta suuntaa etsittdessd
meill5 pitiiisi olla rohkeutta yh-
distellii julkisia. epdvirallisia ja
vapaaehtoisia palveluja kansa-
laisten tarpeita vastaavasti. Th-
mdn uuden suunnan ituja ovat
palvelujen alueellistamiskokeilut,
pyrkimykset ldhiyhteisojen uu-
delleen rakentamiseksi. ajatukset
itsehoidosta. ei-ammatillisen aut-
tamistycin tehostamisesta ja ko-
tona tapahtuvan hoidon ja huo-
lenpidon taloudellisesta tukemi-
sesta. Kyse on siis jiivkkien. ah-
distavien jdrjestelmien purkami-
sesta.ja uusien auttamismuottrjen
synnyttamisesta ja edellytysten

- niin aineellisten kuin henkis-
ten - luomisesta sille. ettzi kan-
salaiset voisivat olla aikaisempaa
vahvemmin oman sosiaalipoli-
tiikkansa kehitteJie ja toimeen-
panrjoita.

Lcihteet:
K osk iaho. Erirlla: Yhterskunnan nruutos
.ja sosiaalipolitiikka. Helsinki l9116.
Lehro. Murkku. Kuinkir rahoittaa sosi-
aaliturva. Teoksessa Salar uo. K. - Sa-
lo. Mikko. A (toim.)
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kv. Sosiaalipolrtiikan julkaisuja. Turun
1'liopisto. Turku I 986.
P enr i kiiinen. Tclro: Elikepolitiikan ylei-
set perusteet. Sosiaaline'n aikakauskirja
4/ 1979.
Rauhala. Urlrc,. Vaihtoehtoisen sosiaali-
politiikan suhde nykysosiaalipolitiik-
kaan. Teoksessa Rauhala. U - Grcin.
K: Ndkcikulmia raihtoehtoiwen strsraa-
lipolitiikkaan.
Sosiaali- ja terveysministL'rici. tutkimus-
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Salat'uo. Karr: Sosiaalipolitiikan tulevai-
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VAKUUTUSYHTIO-
aa

aa aa

LAKIIN ESITETAAN
MUUTOKSIA

Eldkevakuutusyhticiiden erilli-
suuden turvaamiseksi esitetidn
muutoksia vakuutusyhti6lakiin.
Asiaa koskeva lakiesitys annet-
tiin eduskunnalle perjantaina
26.9.1986.

Lakividteisen eldkevakuutus-
yhtion toimitusjohtajana ei halli-
tuksen esityksen mukaan saisi
toimia henkilci, joka on pankin
tai toisen vakuutusyhtion tai sen
kanssa samaan konserniin kuu-
luvan yhtion palveluksessa. Eld-
kevakuutusyhticin erillisyryden
turvaamiseksi chdotetaan mycis,
ettd eldkevakuutusyhtion halli-
tuksen tai hallintoneuvoston jd-
senten enemmistdn on oltava
henkilditii, jotka eivdt ole saman
pankin tai vakuutusyhtion tai sen
kanssa samaan konserniin kuu-
luvan yhticin palveluksessa tai
hallituksen tai hallintoneuvoston
jdsenind.

Henkivakuutuksen ja vahin-
kovakuutuksen erillisyyden tar-
vetta perustellaan hallituksen esi-
tyksessd mm. sitcn. etta kansain-
vdlisesti on laajalti hyvdksytty
periaate, jonka mukaan sama

vakuutusyhtid ei saa harjoittaa
sekd henki- ettd vahinkovakuu-
tusliikettd. Tamdn periaatteen
tarkoituksena on turvata henki-
vakuutukseen liittyvien sddsto-
varojen erillisyys muusta vakuu-
tustoiminnasta.

Voimassa oleva vakuutusyh-
tiolaki ei aseta hallintoneuvoston
tai hallituksen j?isenille eikii toi-
mitusjohtajalle erityisia kelpoi-
suus- tai esteellisyysvaatimuksia.
Niiiden vaatimusten puuttunri-
nen ja toisaalta eldkevakuutus-
yhtioiden ldheinen toiminra va-
hinkovakuutusyhticiiden kanssa
antavat mahdollisuuden ellke-
vakuut usyhticiiden itsendisyyden
kaventumiseen. Tietyt alussa
mainitut esteellisyrysvaatimukset
ovat siis esityksen mukaan tar-
peen.

Eldkevakuutustoimi nnan eril-
lisyydcn takia esitetddn myos. ct-
td eidkevakuutusyhtioitd ei sisdl-
lytettiiisi toisen vakuutusyhtidn
konsernitilinpddtokseen.

Esitetyt lainmuutokset on tar-
koitettu tulemaan voinraan 31.
joulukuuta 1986.

VAKUIJTUS-
YHTIOII)EN
OSAKEOMISTIJS-
OSUUTTA

Vakuutusyhtioiden oikeutta
omistaa muuta liikctoimintaa
harjoittavia yrityksiii esitetddn
pienennettdvdksi. Vakuutusyhtici
ei saisi ilman sosiaali- ja terveys-
ministerion lupaa omistaa
enempdd kuin 20 prosentria yri-
tyksen osakepddomasta tai ddni-
vallasta. Asiaa koskeva hallituk-
sen esitvs annettiin perlantaina
10. r0.1986.

Voimassa oleva vakuutusyh-
ticilainsddddntd rajoittaa vakuu-
tusyhtion omistusosuuden enin-
tiiiin 50 prosenttiin muuta kuin
vakuutustoimintaa harjoirtavan
yhteiscin osakepddomasta. Kui-
tenkin 50 prosenttia pienemmil-
ldkin osuudella voi saavuttaa
mddrddmisvallan yhticissd. Eten-
kin suuryhticiiden omistus on
yleensd jakautuneena pieniin
osiin ja koska yhticikokouksissa

on usein edustettuna vain pieni
osa osakkaista eikd Sdnivallan
kiiytcille osakeyhticisvi ole rerloi-
tuksia, suhteellisen pienelldkin
osakeosuudella voi yhtidko
kouksessa saavuttaa huomatta-
van Sdnivallan.

Omistusraloitus koskisi myos
vakuutusyhtion konsernia. Kon-
serniin kuuluvat yhticit eivdt siis
yhteensd saisi omistaa yli 20 pro-
senttia osakkeista tai iiiinimiiii-
rdstd muulla toimialalla toimi-
vassa yrityksessd.

Vakuutusyhtiot tai yhtioryh-
mAt saisivat esityksen mukaan
edelleen pitda lain voinraan tul-
lessa omistamansa osakkeet ja
osuudet.

Lainmuutos on [arkoitettu tu-
lemaan voimaan mahdollisim-
man pian sen jdlkeen. kun se on
hyvdksytty ja vahvistertu.

aa aa

E,SITETAAN
ALE,NNETTAVAKSI
50 PROSENTISTA
20 PROSENTIIN
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RIMIESELAKEL
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ITE,TAAN JOUSTAVAA
aa aa ao ao oo

ELAKEIKAJARJESTELMAA

Merimicseldkelakiin esiteteidn
muutoksia. jotka toisaalta mah-
dollistaisivat yksilollisen varhais-
eldkkeen ja varhennetun v:ln-
huuselSkkeen sekd toisaalta nos-
taisivat asteittain miehiston ylei-
sen eldkeidn samalle tasolle kuin
piiiillyston eli 65 ruoteen.

Pitkiiiin merelld tyoskennelleil-
lii henkiloillii sAilyisi oikeus van-
huuseldkeidn alentamiseen pal-
veluajan perusteella. Merimies-
eliikelaki ulotettaisiin koske-
nraLn m.,,os suomalaisten y riti's-
ten ulkomaisten tyrdryhtioiden
omistamissa aluksissa palvelevia
suomalaisia tyontekijoitd. Asiaa
koskeva lakiesitys annettiin per-
jantaina 10.10.1986. Laki esite-
tAdn tulevaksi voimaan ensi vuo'
den alusta. mutta vanhuuseldke-
i6n osalta asteittain 15 luoden
aikana.

Eldkkeen saaminen mddray-
tyisi nykyisin voimassaolevien
sddnncisten mukaan ensimmdi-
sen viiden vuoden ajan. Sen jiil-
keen miehist6n vanhuuseldkeikd
nousisi 60 vuodesta asteittain 65
vuoteen vuoteen 2001 mennessd.
Piiiillyston eliikeikii on jo nyt 65
!!uotta.

MerimieselSkelakiin esitetddn
lisdttAvAksi uusina eldkemuotoi-
na yksilollinen varhaiselhke ja
varhennettu vanhuuseldke. Yksi-
lollinen varhaiseldke mhdrdytyisi
samoin perustein kuin muissa
yksityisen puolen eldkelaeissa.
Yksil<illistii varhaiseldkettd voisi
saada 55 vuotta taytHnyt meri-
alan tyontekijd ja sen mdArd vas-
taisi merimieseldkelain mukaista
tydkyvyttomyyseliikettii.

Varhennettua vanhuuseldket-
td voisi esityksen mukaan saada
aikaisintaan viisi vuotta ennen
yleisen eldkeidn tdyttymisfd tai
palvelusajan perusteella ansaitun
elikeidn tayttymisH. Varhennet-
tu vanhuuseldke voi kuitenkin

ja olisi 6 prosenttia kutakin var-
hentamisvuotta kohti.

Pitkaan merialalla olleiden
alenneftu eliikeikii

Vaikka yleinen eliikeikii nousrsr-
kin 65 vuoteen, olisi esityksen
mukaan perusteltua seilyttaa
pitkdaikaisesti ja pysvvdsti me-
renkulkuammatissa toimineilla
tyontekijdillii oikeus vanhuus-
eldkkeen saamiseen ennen tetA
ikae. Vanhuuseldke voitaisiin
myontdd samoin kuin nykyisin
piiillystdcin kuuluvalle aikaisin-
taan 60 woden iiistii (olloin pal-
velusaikavaatimus on 30 vuotta)
ja miehistoon kuuluvalle aikai-
sintaan 55 vuoden idstd (60-vuo-
tiaan miehistoon kuuluvan koh-
dalla palvelusaikavaatimus on
myos 30 vuotta). Miehiston koh-
dalla vanhu useldk keen saami nen
55-vuotiaana edellyttiiisi kuiten-
kin pysyviiii merialan palvelusta
vdhintddn 35 vuoden ajan (ny-
kyisin 25 vuotta). Esityksen mu-
kaan tdtd lyhyempiiii palvelusai-
kaa ei endd voida pitdd perustel-
tuna, koska tyosuhteet ovat
muuttuneet aluskohtaisista va-
rustamokohtaisiksi ja siten pi-
dentyneet, joten eldkkeen kar-
tunta-aikaan ei endd jiiii katkoja
tydsuhteiden toistuvien paetty-
misten vuoksi.

Muutokset parantaisivat mie-
histdn eldkkeiden tasoa. Erityi-
sesti tema tulee esille miehistdn
tyoky\ryttomyyseldkkeiss'd, kos-
ka aika tyokylyttomyyden al-
kamisesta eliikeikiiiin otettaisiin
huomioon nykyisen 60 vuoden
asemasta 65 luoteen asti.

Tyottomd,n vanhut-rsehke-
oikeuden sdilyminen

puolentoista vuoden aikana vd-
hentyneet viidenneksen. Tdmdn
vuoksi merimiehet joutuvat ot-
tamaan oman ammattialansa
ulkopuolista tydtd tai siirtvmddn
tydhdn ulkomaisen tyteryhtion
alukseen eldkeidn jo ldhestyessd
ja ansaittuaan jo tiiysin tai ldhes

kokonaan oikeuden alennettuun
eliikeikddn. Tistd on seuraukse-
na eldkkeelle siirtymisen lyk-
kddntyminen. Tdmdn ruoksi esi-
tykseen sisdltyy sddnnokset van-
huuseldkeoikeuden sdilymisestd
alennetussa eldkeidssA ndissd ti-
lanteissa.

alkaa aikaisintaan 55 vuoden ids-
s6. Eldkkeen varhentamisen ai- Merenkulkualalla vallitsee poik-
heuttama alennus miiiiriiytyisi keuksellisen suuri tyottomyys.
samoin kuin muissa elSkelaeissa Mentyopaikat ovat viimeisten
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Pitkiiaikaistyottcimien ja osa-ai-
katydta tekevien tycittcimyystur-
vaa parannetaan ja tycittcimyys-
turvan peruspdivdrahan tarve-
harkintaa lievennetddn. Asiaa
koskeva lakiesitys annettiin per-
jantaina 10. 10. 1986. Esitys liittyy
ensi vuoden tulo ja menoarvio-
esitykseen. Muutokset esitetddn
tuleviksi voimaan 1.4. 1987.

Esityksen mukaan ansioon
suhteutetun tdysimddrdisen pdi-
vdrahan maksukautta pidenne-
tiiiin ja p6ivdrahan tiimiinjiilkeis-
te alennusprosenttia Iievenne-
tddn. Perusphiviirahan tarvehar-
kinta poistetaan tycihistoriaa
omaavilta 55 vuotta tdytldneiltd.
Muiden osalta tarveharkintaa
lievennetdln poistamalla esi-
merkiksi toimeentulotuen vaiku-
tus ja osittain puolison tulojen
vaikutus peruspdivirahaan. Osa-
aikatycitd tekevien ty6ttdmyys-
turvan saamisen ehtoja lievenne-
Uan muun muassa vdhenrdmdlld
viikoittaisen tydajan lyhennyk-
sen ja tycisuhteen keston vdhim-
mdisaikaa ja pienentdmiiltii pal-
kan vaikutusu p6ivdrahaan.

Ansioon suhteutetnr
piiivlraha

Pitkiiaikaistycittomien toimeen-
tulon parantamiseksi ansioon
suhteutettua tiiysimiiiriiistii piii-
vdrahaa maksetaan esityksen
mukaan 200 piiiviiltii nykyisen
100 piiiviin sijasta. Tiimiin jiil-
keen piivdraha alenee 12,5 pro'

kutusta peruspdivdrahaan ja nos- osa-aikatyostii saatu palkka vai-
tamalla lapsikorotusta. Lisiiksi kuttaa phivdrahaan vasta 400

ESITETAAN PARANNUKSTA

senttia
jasta.

nykyisen
Alennus

20 prosentin si-
koskee alle

tarveharkintaan esitetddn muita
parannuksia.

Esityksen mukaan tycihisto-
riaa omaavan 55 vuotta rdytld-
neen tycittcimdn kohdalla perus-
pdivdrahaa mdirdtrdessd ei endd
oteta huomioon taloudellisen
tuen tarvetta. Tiillciin tyotto-
myyspdivdrahan saanti helpot-
tuisija myos perusturyan varassa
olevilla tydttdmilh olisi mahdol-
lisuus pddstd tyottdmyyselak-
keelle vastaavasti kuin ansioon
suhteutettua piiivdrahaa saavilla
nykyisin.

Nykyisin puolison tulot vai-
kuttavat kokonaisuutena perus-
pdivdrahan mddrddn. Esityksen
mukaan puolison tulot otetaan
huomioon vasta 190 markkaa
kuukaudessa ylittavalte osalta.
Huoltovelvollisen tulora.;an ko
rotus nouseejokaisen alle I 8-vuo.
tiaan lapsen osalta 400 mark-
kaan kuukaudessa (nykyisin 300
mk).

Harkittaessa tydttdman u-
loudellisen tuen tarvetta esityk-
sen mukaan ei endA otcta huo-
mioon toimeentulotukea. rinta-
masotilaseleketta, sotilasvam ma-
lain mukaista ldydennyskorkoa
eikd perhe-eldk keen lis:iosaa.

riLyhennetyn tyopdiviin ja
osa-aikatyon vaikutus

Lyhennettya tycipdivdd tekevd
saa esityksen mukaan oikeuden
tycitt6myysturvaan jo viidenne k-
sen tyciajan lyhennykselld. Nv-
kyisin tyciajan on lyhennyttdvd
neljdnneksen verran, jotta tyciton
saa oikeuden tycittomyyspdivd-
rahaan. Lisiiksi vaatimus yhta-
jaksoisesta tyrisuhteesta lyhenee
l2 kuukauteen nykyisen l8 kuu-
kauden sijasta.

Tycittcimyryspiivdrahaa voi-
daan maksaa lyhennettyd tyci-
pdivdii tekevdlle enintAdn 100
taytH tydttOmyyspiiiviiii (nykyi-
sin 75 piiiviiii) vastaavalta ajalta
lomautuskertaa kohti.

Kun tyotcin ottaa vastaan osa-
aikatycitd, hiinellii on oikeus sr>
viteltuun pdivdrahaan. Sovitel-
Iun pdivdrahan mddrdimiseen
esitetddn parannusta siten. etta

markkaa kuukaudessa ylitdvel-
ta osalta. Nykyisin soviteltua
pdivdrahaa maksetaan tdyden
pdivdrahan ja osa-aikatycin pal-
kan kolmen neljdnneksen vdli-
nen erotus. Esityksen mukaan
taas soviteltu pdivdraha on tay-
den pdivdrahan ja osa-aikatycistd
maksettavan palkan 400 mark-
kaa ylittdvdn osan kolmcn nel-
jdnneksen erotus.

Soviteltua pdivdrahaa makset-
taisiin eninthdn 100 6yden tydt-
tomyvspdivdrahan suuruinen
mddrd nykyisen 75 sijasta.

Lyhennettyd tyciaikaa tai osa-
aikatycitd tekevdn ansioon suh-
teutetun pdivdrahan pitiiisi esi-
tyksen mukaan olla vdhintddn
saman suuruinen kuin minkd
vastaava tycitcin saisi peruspdivd-
rahana. Nykyisin ansioon suh-
teutettua pdivdrahaa saava jdd
joissakin tapauksissa peruspdi-
vdrahaturvaa saavaa huonom-
paan asemaan.

55-vuotiaita. Pdivdraha ei piene-
ne vastaisuudessa 55 vuoth teyt-
tdneiltd 200 piiiviin jiilkeenklilin.
Yli 55-vuotiaiden kohdalla pdi-
vdrahan maksamisen enimmdis-
aika pitenee lisiiksi 750 piiiviisGi
900 piiiviiiin (alle 55-vuotiailla
enimmdisaika on 500 piiiviiii).

Peruspdiv[raha

PeruspAivdrahan antamaa tydt-
tomyysturvaa parannetaan lie-
ventdmdlld tarveharkintaa. Pe-
rusturvan varassa olevien per-
heiden asemaa parannetaan lie-
ventdmalle puolison tulojen vai-
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Alivaltiosihteeri
Pekka Tuomisto
MELA: n toimitusjohtaj aksi

Maatalousyrittiijien eliikelaitok-
sen (MELA) toimitusjohtajaksi
on valittu varatuomari, valtiotie-
teen maisteri Pekka Tuomisto
(46).

Tuomisto siirtyy MELAan
1.4. 1987 nykyisestii virastaan val-
tiovarainministerion alivaltio
sihteerin6. Hlin ottaa vastaan
toimitusjohtajan tehtevat
1.5. 1987. Vakuutusneuvos Mart-
ti Rahnasto, joka on johtanut
MELAa sen perustamisesta v.
1969 liihtien, siirtyy tiillciin eliik-
keelle.

Palvelun kattavuus
ja yhteistyti
jtilrlanroden
teemana

TycicliikejArjcstel mdn palvel upis-
teet muodostavat maan kattavan
maton. Niitii orat eldkelaitosten
toimipaikat. pankit ja postit, yh-
teensii kuudetta tuhatta. Periaat-
teessa vakuutetun tulee voicla as-
tua n.rinkd tahansa tvdelakepal-
velupaikan ovesta sisddnja saada
kaik kea tycieldketurvaansa kos-
kcva palvelu. olipa k1,se yrittd-
jyydestii tai palkkatvostd. yksi-
tvisestl tai .iulkisesta ammatista.
Myos MELAn asiamiehet autta-
vat alkuun muunkin eldkkeen
hakemisessa.

Palveluverkon tiheyttd ja kat-
tavuutta ei yleisesti tunneta, kos-
ka palvelupaikat ylecns:l ovat
mycis jotakin muuta -.ja useim-
miten ensisijaisesti jotakin muuta

- kuin tycieldketoimistoja. Td-
mdn vuoksi jdrjestelmdn 25-rue
tisuutta sopii hyvin kiiyttiiii pal-
velupaikkojen tunnetuksi teke-
miseen. Asiasta tiedotetaan ensi
vuonna toistuvasti. monivdline-
kampanjalla. jonka kokoavana
elementtind on vuoden vaihtees-
sa julkistettava tydelekepalvelun
tunnus. Tunnuksella pyritiiiin
merkitsemddn kaikki palvelupis-
teet.

Myos varsinaisen tyoelakejar-
jestelmdn ulkopuolisilla palve-
lupisteilld. kuten pankeilla. on irr
tressissidn toimipaikkojensa
merkitseminen yhteiselld tun-
nuksella, si116 tiedotuskampan-
jan sanomana on: Missd tdmd
tunnus. siellii asiantuntevaa
tyoeldkepalvelua.

Palvelutason kehittdmiseen ja
ylldpitdmiseen kampanja niin
muodoin on vakava haaste.

25-vuotiskalenteri

TyoelSkelaitokset inlbrmoivat
juhlavuoder.r ohjelmasta henki-
l<jkuntaansa ja juhlatunnuksella
koristettu materiaali jaetaan td-
mdn vuoden aikana. Lehdistdn.
radion ja television kautta toteu-
tcttava kampanja alkaa tammi-
kuussa. niin ikiiiin alkaa 25 vuo-
den kelritvkseen ja sen viitoitta-
maan tulevaisuuteen kytkeyty-
vien lehtiartikkelien tarjonta.
Helmikuussa toimeenpannaan
hallinnon. elinkeinoelzimdn ja
tycimarkkinajdrjestojen pii:ittiijil-
le seminaari. Toimintalinjoja jat-
ketaan kevidn ajan - ottaen
huomioon. ettd eduskuntavaalit
maaliskuussa syrjdyttdvdt kaikcn
muun, joten huomiosta ei kanna-
ta silloin kilpailla. Toukokuun
lopussa. 2t'i.5.. jdrjestetriiin piiii-
.luhla Finlandia-talon konsertti-
salissa.

Muuta toimintaa suunnittele-
vat ja toteuttavat ElSketurvakes-
kus ja Tyoeldkelaitosten Liitto
yhdessd: mainonnan hoito on
TELAn ja tyoeliikelaitosten asia,
koska ETK sddnnonmukaisesti
ei kiiytii varojaan mainontaan;
yhteydenpito pankkeihin taas on
ETK:n huolehdittavana.
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ETK

omiensa keskeile
Sunnuntaina 5. 10. tuli kuluneeksi neljiimesvuosisata ETK:n hallituksen
ensimmiisesli kokouksesta, jossa mm. nimitettiin talon ensimmilinen toimi-
henkilti, toimitrnjohtaja, fil.maist. Tauno Jylhii. ETK vietti merkkipiiivfril
omin joukoin sen kahden puolen. Pedantaina 3.10. oli tilaisuus talon omalle
nykyiselle tytintekijiikunnalle ja eldkkeelle siirtyneille tytitovereille,
maanantaina 6.10. vastaanotto taloa liihellii oleville henkiltiille ja yhteistiille.

K u nni a k ti.t' n n i I I ti t o i nt i t u sj oh t a j a Ta un o .l.r' I hcin ha ud a I I a Tuu s u-
lassa toimitusiohtaja Motti Llinronen, ticdotuspciiillikkd l't'iri
Lqrrnola, johtaja Markku Hiinnincn.ja .ioltaja Antero L'iitanen.

Kuvassa hcnkilokunnatr tilaisuudcn trubadturit
Lars vott Hol:ctr.io .lari l-appuldnen.

Motja-Liiso Punnonen. Annikki Tirrtiqinen,
Riitta Tuntntrt lrja Po'ciniitt.r'. Raijo Laatunt,n.
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luli Kuokkanen, Pirio Akes.yon. Maija Vuonokari. Seija Kau.sto. Lii t t o puheen ioht aja He i k k i H aa, i st o .ja .joht aja V e i k ko Tava:;t i la
soapunu:iso maanantain tilaisuuteen, \'asloonottamasso ETK:n
hallitttksen puheenjohta.ja vliiohtcja .lukku Rantala sek(i
toimitu1johtaja ja rouwt Matti Uimonen.

fttimitus.johta.jo K.J. Halsakscn koura on ollur lujasti
t.vbeltik e jcir ies telmtin k e hi t.r'k sen ka hvassa.

Lisri t t.t' K P P-t'.t' hnrci. Rouw S ir k ku Kuusi, pro.f es.so ri
Te i,'o P e n t i k ci i ne n, ET K : n ulu s t aji s t o n puh e en j oht a.j a k a ns I i a-
ptitillikkb Kari Puro, ministeri Pekka Kuusi, ptitijohta.la
.laakko Pctjula.

\

ktimi t u.tiohtaja Pent t i Talonen, toimitusjohtaja Pent ti Ko.stamo. Hallitusneuvos Heimer Surulberg, toimitu.s.johto.ja Matti Uimonen,
nrinisteri Matri Puhakko, johtaja Anni Suontinen.
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'lliohttya Juk ka Rantala, pro/essori Tei,"o Pentikriinen.
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Onko yksiltillisistfr var-
haiselfrkkeistl valitettu
paljon, eldkelautakun-
nan kansliapiiiillikkti Pir-
jo Akesson?

"Kylld on valitcttu paljon. Syys-
kuun loppuun mennessd oli tul-
lut valituksia noin 1200. Vireillii
on huomattavasti enemmdn yk-
silcilliseen varhaiselSkkeeseen
kuin perinteisecn tyokvr"vttci-
myyseldkkeeseen liittyviii vali-
tuksia. Voi olla. ettd eldkelaitok-
set ovat antaneet enemmdn yksi-
lcillisth varhaiseldkettd koskevia
hylkAyspiiiitciksid kuin hylkiiiiviii
piiiitciksiii peri nteisisth tyok yvyt-
trimyyseldkkeistd."

"Voisi liihteii siitd. etth eldke-
laitosten hylkdysproscntti on
25-30. siis korkeampi kuin pe-
rinteisissd tydkyvfttdmyyseldk-
keissd. On siis hyvin luonnollista.
etE neista on valitettu enem-
mdn."

"El6kelautakunnan valitukset
clvat ruuhkauttaneet. Nyt on kA-
sittelyaika kuusi kuukautta. En-
simmdiselld vuosipuoliskolla se
oli 4. I kuukautta. Siind on pari
kuukautta ainakin lis5ystd."

Onko otettu lisee
tyovoimaa?

"Yksi esitteliji on otettu lisd6 ndi-
ta varten. mutta se ei ole viclri
vaikuttanut tyotilanteeseen, kun
samanaikaisesti on yksi henkilci
jddnyt virkavapaalle ja toinen
vanhempainlomalle."

"Ruuhka on kyllii koko ajan
purkautumassa. Olettaisin, ettd
jouluun mennessd saataisiin sc
puretuksi. Ellei yksilollisid var-
haiselAkkeitd olisi, valituksia olisi
tullut vdhemmdn kuin muuten.
On jdnnittdvii ilmi<i. etta joka
vuosi tulee vdhemntdn valituksia
vireille. Tycittomyyseldkkeit6 on
haettu paljon, mutta eldkkeen
mddrdstd ei tule valituksia. Kun
on kysymys oikeudesta eldkkee-
seen, valituksia sen sijaan tulee."

"Etukdteen yritettiin varautua
tilanteesccn. Kvsyttiin asiantunti-
joilta, paljonko hakemuksia tu-
lec. Oletinrme. etta hylkdyspro-
sentti pysyy samana kuin tyoky-
vyttomyyseldkkeissd. Lopullinen
tulos on ylittiinyt kaikki ennak-
kolaskelnrat. Pian ruuhka tuntuu
varmaan vakuutusoikcudessa.

oikcude n 1'ksilcillisecn var
eldkkeeseen. Peruutuksia on t
lut 5.5 prosenttia. Henkilo on
ruuttanut valituksen. koska
nellc on ilmoitettu
ennakkopddtciksestd. "Peri
SISSA t)'ark),

peruutuo k

Pilo Akasson

Yksilcillisten varhaiseldkkeiden
hakemisalttius on kdiintynyt las-
kuun. Mutta kestdd puoli vuotta,
ennen kuin se ndkyy meilld. Nyt
on n.reilld se ruuhka, joka eldke-
laitoksissa oli alkuvuodesta."

Miten elekelaitosten
linja on pit[nyt?

"Mydntoprosentti on 17, hyl-
kdysprosentti 69. Perinteisissd
tyoky,vryttdmD/seldk keissd ntyon-
toprosentti on 17. hvlkAyspro-
sentti 78."

"Yksilollisissii varhaiseldk-
keissd palautetaar.r jutuista eldke-
laitoksille ti.l prosenuia. Kiy-
tinncissd ndnrl tarkoittavat
myontojii. Suurin osa on saanut

tia ja palautuksia 2,8 prosenttia
samana aikana."

"Palautukset ja peruutukset
ovat rajatapauksia. Kun tulec
uutta sclvitr std. nc me nevdt
myonnon puolellc."

Onko yksilollisia varhais-
elekevalituksia vaikeampi
kasitella kuin perinteisid
ryokyvyttomyyseldkevali-
tuksia?

"Yksilollisiii varhaiseldkevali-
tuksia on helpompi kiisitellii.
Niissd on paljon vdhemmdn asia-
kirjoja. On hakemus, B-lausun-
to, tydnantajan lausunto ja vali-
tuksenalainen paatos. Ne eiviit
ole tyoliiitii siind suhteessa. Nyt
niiden kdsittelyssd on jo rutiinia."

"Alussa tur.ltui. ettA on ','aikca
vet6d linjaa. Nyt sanoisin. ettd
yksilcillisct varl.raiseldkevalit uksct
ovat jopa nrelkcin helpompia.
Lddketieteellistd puolta ei tarvitse
hallita niin tarkasti. Pcrirrteinen
tyokylyttomyyseldke edellyttiiii
melkoisia lXdketieteellisid tieto-
ja."

"Nyt on Iinja loytymdssa.
Alussa kaikki puheenjohtajat
katsoivat kaikki jutut. Nyt on ai-
ka paljon yhtendistd linjaa."

Pitaeko eldkelautakunnan
linja vakuutusoikeudessal

"Valituksia on vakuutusoikeu-
dessa jo vireilld. Yleensi vakuu-
tusoikeudella on pc'rinteisissd
tyokyvyttomyyseldk keissd samat
muutos- ja hylkdysprosentit kuin
cldkelautakunnalla. Uskoisin. ct-
ta yksilctllisissd varhaiseldkkeiss6
on asianlaita samoin."
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AKUUTUSOIKEUDEN PAATOS
Nml KOIVISTOINEN, rr tydeldketurvan ulkopuolelle

merkitykseltddn vihdiset ansiot.
ioilla ei t-rle olennaista vaikutusta
tyontekr.liin toimeentulon eikd
eldketurvan kannalta.

Lain vaatimus yhdenjaksoisesta
vdhintdin kuukauden jatkunees-
ta tyosuhteesta on kuitenkin ai-
heuttanut erdissd tilanteisa epd-
kohtia. Vaikka tyontekijd on ol-
lut melko sddnnollisesti tyossS,
hdn on saattanut nrainitun rajoi-
tuksen vuoksi jdhdi sattumanva-
raisesti osittain tai kokonaan
eldketurvan ulkopuolelle.

Kdytdnncissd on tyosuhteita ket-
juttamalla pyritty lieventanraan
nykyisen lain epdkohtia. Hake-
muksen kasittelyn yhteydessd on
jiilkikiiteen karsortu. erra saan-
nollisesti saman tycinantajan
palveluksessa toistuva tyoskente-
ly oikeuttaa tycieldketurvaan.

Soveltamiskhytdnncissh on kat-
sottu, etta vdhintddn 30 piiiv?in
jaksollc sattuvat useasti toistuvat
tyoskcntelykerrat saman tyonan-
tajan palveluksessa muodostavat
yhdenjaksoisen tycisuhteen, joka
kuuluu TEL:n piiriin. Edellytyk-
senii thlle ns. tycisuhteen ketjut-
tamiselle on. ette kuukaudessa
kertyvd tyciansio nousee vdhin-
tddn laissa sdddettyyn markka-
mddrddn.

Tiillii laajallakaan tulkinnalla ei
tilannetta ole voitu riittdvdsti kor-
jata. Niinpii tarkoitus on muut-
taa ensi vuoden alusta lukien
TEL I d:iiii siten, ettd alle kuu-
kaudcn pituisista tyosuhteista
nruodostettaisiin tyoskentelyker-
roista riippumatta tietylld ansio-
ja tyoaikakriteerilld yksi yhden-
jaksoinen TEl-tydsuhde. Muu-
sik kojen ja muidenkin taiteilijoi-
den osalta tilannetta on korjan-
nut jo 6man woden alusta voi-
maan tullut erdiden taiteilijoiden
ja toimittajien eliikelaki (TaEL).
Lainuudistukset eivdt kuiten-
kaan koske mennyttd aikaa.
Tdmdn vuoksi tulevaisuudessa-
kin joudutaan edelleen nyt esilld
olevan keduttamisongelman pa-
riin. Esim. ETK:ssa on tiilliikin
hetkellii vireilld ldhes 200:n muu-
sikon soveltamisratkaisupyyn-
not.

Erityisesti mu usikoiden ja naytte-
hloiden tyosuhteen yhdenjaksoi-
suudesta on keskusteltu paljonja
pitkiiiin. Niiyttehjciiden osalta ti
lanne on jo jonkin aikaa vaikut-

tanut melko vakiintuneelta. Sitd
vastoin muusikkojen kohdalla
on tulkinnassa ollut havaittavissa
hor.juwutta, minkd vuoksi VA-
KOn periaatteellista kannanot-
toa on hanaasti odotettu.

Kommentit

Paitsi VAKOn rarkaisu myds
eldkelautakunnan ratkaisu on
tehty taysistunnossa. Jo ratkaisu-
jen lopputulosten perusteella voi-
taneen pddtelli, ettd VAKOn ja
eldkelautakunnan vdlilld on ky-
symyksessd selvd ndkemysero.
Niiin siitiikin huolimatta. ettd
ratkaisu kunkin tyontekrjiin
kohdalta joudutaan suoritta-
maan tapaus tapaukselta erik-
seen. Jaksottaiseen tyoskente-
lyryn ndhden ei voinekaan olla
olemassa ehdotonta sddntod sii-
td. kuinka monena pdivdnd tyon-
tekijiin on ldytynyt tydskennelld,
jotta tycisuhteen voitaisiin katsoa
jatkuneen yhdenjaksoisesti
TEL:n edellyttaman kuukauden
ajan. Esillii olevassa tapaukses-
sahan ei tyoskentelykenoja voitu
edes selvitti6kddn. Niiin kiiy
monissa muissakin tapauksissa.
Tosiasiallisen tyciskentelyn kesto
joudutaan talldin paettelemddn
viitetietojen avulla. VAKO:n
phdtos vahvistaa sen. ettd ndin
voidaan menetelld.

Esilld olevassa tapauksessa A:n
tyoskentely oli jatkuvaa ja shdn-
nollisesti toistuvaa. Lisiiksi hii-
nen palkkioittensa mddrdt eivlt
olleet aivan vdh;iiset.ja niitd mak-
settiin tihc'Adn. Kun kctjuttami-
nen jourlutaan tekemddn puut-
teellisten tietojen perusteella, on
jokainen niiistii tekijciistd merki-
tyksellinen. Yhdenjaksoisuuden
ratkaiseminen vaikeutuu silloin,
kun ndmh tekijiit eiviit tule yhtd
selvdpiirteisind esille kuin A:n ta-
pauksessa.

Palkkioiden maksukerrat eivdt
ilmene pddtciksestd. Niite oli
kaikkien TEL-tycisuhteiden ai-
kana sddnnollisesti kuukausit-
tain. Alhaisimmillaan maksuker-
to-jen mddrd oli 20.1.1970-
26.1 1.197 1 olleen tydsuhreen ai-
kana. jolloin kertojcn lukumddrd
oli runsaat 50 vuodessa. Kor-
keimmillaan palkkion maksu-
kertoja oli runsaat 100 wodessa.

VAKOn tdysistuntoratkaisulla
on periaatteellista merkitystd. Se
on 6rkee ohjenuora Iain sovelta-
jille yritettdessd sddnnosten puit-
teissa toteuttaa oikeutta ja koh-
tuutta tydelaketurvassa.

Elrik et urva k esk uk sen lainopilli sen osas ton pririllikki)

Vakuutusoikeus on tehnyt tdysis-
tuntoratkaisun asiassa, joka
koski TEL+yosuhteen yhden-
jaksoisuutta. Aiinin l4-3 VA-
KO kumosi eldkelautakunnan

ja pysytti Eldketr.rrva-
pddtciksen voimassa.

VAKOn pcicitbs n:or I 466 ja I 6 I 2/-
ll5/ 1-16-l (ETK orkistonunrcro
I 6256). Postiretru -1. 1 0. 1986.

Asiatiedot

jelman nimi 1a palkkion maksu-
pdivd sekA palkkion suuruus.

ETK katsoi paetoksessaan. etre
A oli ollut tyosuhteessa yhtioon.
Tdmdn vuoksi ja kun A:n tyci-
suhde oli tdyttanyt TEL:n piiriin
kuulumisen edellytykset
8. 9.1959-30. 6.1965
5. r0.1965-31. 5.1968

10. 9.1968-31.t2.1969
20. 1.t970-26.|.t911
30. 3.1972-30.|.1912
5. 2.1973- 8. 3.1973

t4. t.t975-13. 2.1975.
ETK oliTEL I $:n nojalla mdd-
rdnnyt. ettd A:n tyciskentelyyn oli
sovellettava mainittuina ajanjak-
soina TEL:a.

Tiihiin piiiitdkseen Oy Yleisradio
Ab oli hakenut muutosta. Se kat-
soi, ettd A:han ei tulisi soveltaa
TEL:a nruutoin kuin jo rekiste-
roitynii ajanjaksona 30.3.191 2-
26.8.1972.

Eldkelautakunnan
pii[tos
Eldkelautakunta katsoi. etteivet
A:n tycisuhteet ETK:n piiiitdk-
sessi mainittuina aikoina olleet
kestAneet yhdenyaksoisesti
TEL:n kulloinkin voimassa ol-
lutta odotusaikaa. paitsi
30.3.1912-26.8.1972. TAmdn
vuoksi elSkelautakunta kumosi
ETK:n pddtdksen lukuunotta-
matta tyosuhdejaksoa
30.3.t912-26.8.1912.

Vakuutusoikeuden
pddtos

Muusikon valituksen johdosta
vakuutusoikeus tutki asian. Asi-
assa esitetyn selvityksen perus-
teella ja huomioon ottaen, etta
A:n tvoskentelv oli ollut toistu-
vaa ja jatkuvaa sekd hdnelle suo-
ritettujen palkkioiden suuruuden
ja maksukerrat, VAKO katsoi,
etta hanen tydskentelyaan oy
Yleisradio Ab:lle on pidettiivii
TE L: n nrielessd yhdenjaksoisena
ETK:n pddtoksessd mainittuina
ajanjaksoina ja niihin on sovellet-
tava TEL:a. Tdmdn vuoksi eld-
kelautakunnan pddtos kumottiin
ja ETK:n paiitos jei voimaan.

Ongelman taustaa

TEL:a sdddettdessd katsottiin
tarkoituksenmukaiseki jettaa

uksen

A oli PYl,tiinYt Eldketun'akes-
kukscn (ETK) ratkaisua siitd.
oliko hdneen sovellettava TEL:a
silth osin kuin hdn oli tyoskennel-
lyt Oy Yleisradio Ab:lle.

A:lle oli ETK:n tydsuhderekiste-
riin merkitty TEL:n alaincn tyo-
suhde mainittuun yhtiodn
30.3.1912-26.8.1972. Saadun
sclvitvksen mukaan A oli tycis-
kennellyt yhtiolle tieelance-muu-
sikkona 1950-luvulta alkaen. Li-
sAksi hdn oli tehnyt yhtiolle sevel-
lys- ja sovitustcjitd. Palkkakort-
tien mukaan A:n ansiot yhtioltA
olivat olleet suunnilleen seuraa-
l'alt:

I 700 markkaa vuonna 1959
62fi) markkaa vuonna 1960
7 700 markkaa vuonna 196l

I I 100 markkaa vuonna 1962
9200 markkaa ',uonna 1963

l5 700 markkaa vuonna 1964
10800 markkaa vuonna 1965
2l 400 markkaa vuonna 1966
24000 markkaa vuonna 1967
12200 markkaa vuonna l96tl
ll tl00 markkaa vuonna 1969
9 100 markkaa vuonna 1970

142fi) markkaa n.ronna l97l
l8 200 markkaa ruonna 1972
2000 rnarkkaa vuonna 1973
9 tt(X) nrarkkaa vuonna 1975

Vuosien 1969-1975 mairrittui-
hin ansioihin sisdln rvAt myos
hankinta- ja uusintapalkkiot se-
kI maksetut nuottikulut. Vuo-
sien 1959-1968 ja 1970 ansiot
olivat pelkdt tydsuhteiset palkki-
ot Oy Yleisradio Ab:n erittelyn
mukaan. Palkkioita oli maksettu
useista eri ohjelmista. Kdytettd-
vissh ei ollut tietoja kunkin oh-
jclman suunnitteluun, harjoituk-
siin, iiiinityksiin ja naulroituksiin
kdytetystd ajasta eikd piiiviimliii-
ristd. loiden vdlisenA aikana tyo
oli tehty. Tehdyist2i tdistd oli tie-
toja ainoastaan palkkakorteilla
ja verotiedoissa, joista selvisi oh-
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Oy Veikkaus Ab:n eldkejdrjeste-
lyihin liittyvht epdselvyrydet ovat
viime aikoina saaneet paljon jul-
kisuutta. Kysymys oli TEL:n ul-
kopuolisesta vapaaehtoisesta
eliikejiirjestelyst?i. Tiillciin riita-
kysymykset voidaan ratkaista
yleisessd alioikeude;sa. Alioi-
keuden pddtciksessd vahvistet-
tiin, ettei sopimusta voida yksi-
puolisesti muuttaa.

Vantaan kihlakunnanoi-
keus: Toimituspdallikk6
L/Oy Veikkaus Ab

L kertoi oikeudelle tyoskennel-
leensd toistaiseksi voimassa ole-
vassa tycisuhteessa Oy Veikkaus
Ab:n palveluksessa wodesta
1967 alkaen toimituspiiiillikkG
nd. Tycisopimus oli tehty kirjalli-
sesti 18.2.1977. Sen mukaan L:n
eldke-edut mddrdytyivdt yhtion
voimassa olevan eldkesddnnon
perusteella.

L vaati oikeutta vahvistamaan,
ettd Oy Veikkaus Ab:llii ei ollut
oikeutta irtisanoa eikd purkaa
hdnen tycisuhdettaan yhtion elii-
kesddnnon perusteella hdnen
tdyttdessddn 63 vuotta. L katsoi.
ettd Oy Veikkaus Ab oli yhtidn
eldkeshAnndn nruuttamista kos-
kevasta pddtciksestd huolimatta
velvollinen tyci,sopimuksen sito-
van ehdon mukaan jatkamaan
hdnen tyosuhdettaan siihen
saakka, kunnes hiin tiiyttiiisi 65
vuotta. L oli mycis sitA mieltd, et-
tii hiinellii tycisuhteensa perus-
teella oli oikeus eldkkeeseen, joka
perustui Oy Veikkaus Ab:n eld-
kesddntocin sellaisena kuin se oli
ollut voimassa 25.1.1984-
30. r. 1985.

Oy Veikkaus Ab kiisti vaatimuk-
set ja katsoi muun muassa. etta
yhticillii oli mahdollisuus hallin-
nollisilla piiiitdksillii muuttaa
eldkesddntciddn kuitenkin niin,
ettei se ollut ristiriida;sa tyciso-
pimuksen kanssa. Vahvistcttu
elikesddntci ei saattanut tutla yk-
sittdisen tycisopimuksen osaksi

siten. ettd eldkesddntcid muutet-
taessa olisi neuvoteltava ao.
tycintekijiin kanssa.

l-opputulos:

Kihlakunnanoikeus vahvisti, ettd
Oy Veikkaus Ab on hallintoneu-
vostonsa 30. 1.1985 tekemdstd
eldkesddnnon muuttamista kos-
kevasta phdtciksestd huolimatta
velvollinen jatkamaan L:n tyci-
suhdetta, kunnes L tayttae 65
vuotta. jollei yhtio eriksccn osoi-
ta irtisanovansa tai purkavansa
tycisuhdetta jollakin muulla pe-
rusteella. Ndin ollen L:ll5 on oi-
keus tycisuhteen perusteella sel-
laiseen eldkkec;een. joka perus-
tuu Oy Veikkaus Ab:n eldke-
sddntcicin ennen 30.1.1985 tehtvd
muutosta.

Pddtcis ei ole lainvoimainen. kos-
ka Oy Veikkaus Ab ilmoitti ty1'-
rymattomyyttd siihen.

Oikeuden esittdmdt
pddtoksen perustelut

L:n ja yhticin vailinen tyosuhde
perustuu tyosopimuksecn, jonka
ehdot on kirjallisesti mdiritelty
18.2.1977 pAiviityssii tycisopi-
muksessa. Tycisopimuksen mu-
kaan L:lld oli oikeus tyoeldkkc'e-
seen ja yhticin voimassa olevaa
eldkesddntod oli noudatettava.

Esitetyn selvityksen mukaan L:n
tydsuhteeseen liittyi vuonna 1973
vahvistettu eldkesddntci. jonka
mukaan eliikeikii oli miehille 65
vuotta ja jonka mukaan oikeus
saada vanhuuselaketta oli henki-
loll2i eliikeiiin tdyteuyddn, jos hdn
ei ollut tyosuhteessa. Tycisuhteen
jatkuessa henkilcin Eytettya ela-
keidn tuli tydsuhtecn paatyttya
maksettavaa eldketth korottaa
sosiaali- ja terveysministerion
mddrdysten mukaisesti.

Eldkesddntod on sittemnrin
muutettu 25.1.1984 ja 30. l. 1985
tehdyillii hallintoneuvtrston pda-

toksillii kanteessa mainituin ta-
voin. Eldkesddnncin muutoksilla
eliikeikii on alennettu miehillh 63
vuoteen mutta 25. l. 1984 tehdyn
pddtoksen mukaan henkilcillii oli
oikeus. mikiili hiin vdhintddn
vuotta ennen elhkeidn saavutta-
mista teki hallintoneuvostolle il-
moituksen, jatkaa tycisuhdettaan
ldhemmin mainituilla edellytyk-
sillii. 30. 1. 1985 tehty hallintoneu-
voston pddtos taas on edellyttd-
nyt tyosuhteen paattymisen 63
vuoden eldkeidssd.

Kun L:n tyosuhteeseen on sovel-
lettava sopimuksen syntyaikana
voimassa olevia sopimuksessa
mainittuja muita chtoja ja siis
samaan aikaan voimassa ollutta
eldkesddntcid. on tarkasteltava
eldkesidntrion tehtyjen muutos-
ten vaikutusta tycisopimukscn
ehdoihin.

Tiillciin voidaan todeta. ctta
25.1. 1984 tehty hallintorleuvos-
ton pddtcis ei ole saattanut tycin-
tekijiih aikaisempaa huonom-
paan asemaan, koska tydnteki-
jalle teman pdhtciksen mukaan
on ollut oikcus pddstd cl:ikkccllc
63-vuotiaana. mutta toisaalta
jatkaa tyosuhdettaan 65 vuotcen,
joka oli aikaisemmassa eldke-
sddnnossd mearatty eliikeikii. L
on tehnyt eldkesddnnon muu-
toksessa tarkoitetun ilmoituksen
hallintoneuvostolle 29. 1.1985 ja
esittdnyt tarpeellisen lhdkdrinto-
distuksen.

ElSkesddntoon 30. 1.1985 tehty
muutos kdsittdd tycisuhteen pddt-
tymisen 63 woden idn tdyttdmi-
sen yhteydesse. Talla piiiitciksellii
on muutettu tycisopimuksecn si-
siiltyviiii eliik keel le siirtymisi kiiii
sii6, mika se oli tycisopimuksen
pddttdmisen aikaan. Yhtio ei ole
osoittanut, etta tyosuhteen pdht-
tamiseen olisi muuta sy-vtd kuin
viimeksi mainittu elAkesA6nrrorr
muuttaminen. Kun yhtio ei ole
L:n kanssa sopinut tyosuhteen
pddttdmisestd 63 vuoden idssh
eikd osoittanut nryoskdan tytiso-
pinruksen irtisanomis- tai pur-
kamisperusteiden olenrassa oloa.

L:l16 on katsottava olevan oikeus
jatkaa tydsuhdettaan 65 vuoden
idn saavuttamiseen saakka.

Summa summarum

L:n lakisiidteistd paremmat eld.
keturvan ehdot perustuivat hd-
nen ja Oy Veikkaus Ab:n viili-
seen tyosopimukseen. Sopimus
on kahden kauppa eli ns. kaksi-
puolinen oikeustoimi. Yleinen
oikeusperiaate on, ette sopimuk-
sct on pidettdvd. Tyosopimus
vdistyy vain ns. pakottavien oi-
keusnormien eli tdssh tapaukses-
sa pakottavien lainsddnnosten
tielta. Ne eivdt L:n tapauksessa
asett:rneet estetta, sillS tycinantaja
ei ollut esittdnyt tyosopimuslain
mukaista tyosopimuksen irtisa-
nonris- tai purkamisperustetta.
Tdn.riin vuoksi sovittuja tyosuh-
teen ehtoja oli noudatettava.
Koska eldkesddnncin mddriykset
olivat tycisuhteen ehtoja, hallin-
toneuvoston 30.1.1985 tekemd
eldkesddnnon muuttamista kos-
kcva pddtos sisdlsi L:n tycisuh-
tcen ehtojen yksipuoliscn muut-
tamise n, jota L ei ollut hyvdksy-
nyt. Kun L:lla yhtion hallituksel-
le tekerr.rhnsd kirjallisen ilmoituk-
sen perusteella oli oikeus jatkaa
tycisuhdettaan 65 ikdruoteen
saakka. hallintoneuvoston
30. 1.1985 tekemd pddtcis tosiasi-
allisesti tarkoitti L:n tycisuhteen
irtisanomista tai purkamista L:n
teytteessa 63 vuotta.

P.S. Mainittakoon. ettd hovioi-
keudessa on ollut esilld tapaus,
jossa eldkkeensaaja oli anonut
tyonantajaltaan, etta eldkekas-
san kautta hdnelle maksettuun
TEL:n ulkopuoliseen eldkkee-
seen ryhdyttdisiin maksamaan
TEL-indeksin suuruista korotus-
ta. Tycinantaja piiiitti suostua ta-
hdn ja korotukset maksettiin sen
mukaisesti l3 vuoden ajan. Tii-
rndn jdlkeen korotuksia ei cndd
rrraksettu tdysimddrdisinii ja nii-
den suorittanrinen Iopctettiin
myohemmin kokonaan. Tdmdn
ruoksi cldkkeensaaja esitti oi-
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eudessa, ettei tycinantajalla ollut

kanaan
yksipuolisesti muuttaa
syntynytta sopimusta

indeksikorotukset tdy-
maaralslna.

keus ei kuitenkaan perustanut
le myonteistd rat-

aisuaan kantajan esittdmdstd
konstruktiosta huolimatta sopi-
mukseen. Pddtciksessd todettiin
elSk keensaajalle maksetun tietty-
nd ajanjaksona ( l3 vuoden ajan)
lisdeldkeud siten. etrd sita oli
korotettu tiiysillS TEL-eliikkei-
den mukaisilla indeksikorotuk-
silla ja ettd eldkkeensaaja oli hy-
vdksynyt tdllA tavoin korotetun
elSkkeen.

Senjdlkeen oikeus totesi, etta ky-
symyksessd on eldkkeensaajan
palkkaukseen liittyvd ja hdnen
eldketurvaansa vaikuttava etu.
jota tyonantajalle ei ole ollut oi-
keutta yksipuolisesti vdhentdd.

En ryhdy tekemddn tasta paa-
tciksestd varsinaisia johtopiilitok-
sia. Nayttea kuitenkin siltd, etth
oikeuden nriclcstd nimenomaista
sopimusta ei ollut syntynyt. Paa-
toksestd henkii ajatus jonkinlai-
sesta hiljaisen sopimuksen kautta
svntyneesta olotilasta. saajan
kannalta saa\,'utetusta edusta, jo-
ta toinen osapuoli ei saa yksipuo.
lisesti jiirkyuiiA.

PENTTI
KOIVISTOINEN,

W
E I ti k e t u rra ke sk uk se n la i no pi I I i sen

omston piitillikkt)

ETK:n priritds 23.6. I 986.

Malleina mainostoimiston ku-
vauksissa esiintyneet lapset ovat
olleet toimiston johdon ja val-
vonnan alaisia ja siten tycisuh-
teessa siihen. Koska lapset ovat
tyciskennelleet TaEL I Q:ssd [ue-
tellussa ammattiryhmiissii ja hei-
den tydskentelynsd oli tarkoitet-
tu kestdmddn vuotta lyhyemmdn
ajan, oli heiddn tyoskentelyrynsd
sovellettava TaEL:a.

Asian tausta

Mainostoimisto teki yritykselle
toimi ntakertomusta. Tdssd tyds-
sd kAytettiin vdrikuvia. joissa
esiintyi perhe, isii, iiitija kolme al-
le kymmenwotiasta lasta. Heille

maksettiin kuvauksista malli-
palk kioita. Yritykselle jiiivat fdy-
det oikeudet kuvien mainoskiyt-
tcion. Ty6skentely oli satunnaista
eikd sopimusta jatkuvasta tyds-
kentelysta ollut tehty. Mainos-
toimisto pyysi ETK:n pddtostd
siite. oliko lapsille maksetuisra
mallipalkkioista suoritettava
TaEL-vakuutusmaksut.

Mikh TaEL:n
ammattiryhml?

TaEL I $:ssJ ei ole erikseen mai-
nittu valokuvamallia. Lain pe-
rusteluista ldytyy kuitenkin mai-
ninta, jonka mukaan muuna
esiintyviind taiteilijana pidetiiiin
esimerkiksi mannekiinin tehtd-
vissd toimivaa tyontekijde. Kun

mannekiinit esiintyvdt usein va-
lokuvamalleina, on mycis t6md
tyd otettu TaEL:n soveltamispii-
riin. Valokuvamallin tyolH tar-
koitetaan kuvausta, jossa henki16
joko esittelee tuotetta tai hdnti
muutoin mallina kuvataan esi-
merkiksi jotain julkaisua tai jul-
kista esittdmistd varten.

TaEL:n soveltamisen
edellytykset

TaEL:ssa samoin kuin TEL:ssa
ja LEL:ssa ei ole asetettu alaikii-
rajaa. Sen vuoksi hyvinkin nuo-
ret henkilcit voivat tulla vakuute-
tuiksi sanottujen lakien perusteel-
la, sillii edellytyksellii, ettd kysy-
mys on tycisuhteessa tehdystd
tydstd. TEL:n ja LEL:n piirissii ei
nuorten henkilciiden vakuutta-
mista ole paljon esiintynyt. TaEL
niyttiiii tekevdn poikkeuksen.
Ainakin ETK:lle on ilmoiteuu
runsaasti tyosuhderekisteriin re-
kisterciildvdksi nuorten tyosuh-
teita TaEL:n piirissii tehdystd
tycistd. TaEl-maksuja on suori-
tettu teattereissa esiintymisistd
sekd mainoksissa ja malleina
toimimisesta.

Edellii mainittu aiheutuu il-
meisesti kahden tekrjiin yhteis-
vaikutuksesta. Ensinndkin siitd,
etta TaEL koskee hyvinkin ly-
hytkestoista tyoskentelyd eikd
laissa ole asetettu rajoituksia an-
sion mddrdlle eikii tyontekijiin
idlle ja toiseksi siitii, euii TaEL si-
siiltiiii ammattiryhmiii, joiden
piirissii nuorten tydskentely on
tavallista.
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TY O KYVYTTO ITZIYY S A SI AI N
NEUVCTTELUKUNNAN SUO SITUKSIA
YKSILOLLINEN VARHAIStrLAKE

M. on 57-vuotias mies Keski-
Suomesta. Hdn on hakenut osa-
eldkettl joulukuussa 1985. Myo-
hemmin hdn on ilmoittanut. ettd
hakemus voidaan kasitella myds
yksilcillisen varhaiseldkkeen en-
nakkop:ddtcistd koskevana ha-
kemuksena.

Tyoskentely

M. on kdynyt kauppakoulun ja
ollut ansiotyciss'i',uodesta 1943
alkaen. Hiinellli on ollut elintar-
vikeliike vuodesta 1955 luLien.
Tdstd toiminnasta vahvistettu
YEl-tydtulo on 1415fi) mk v.
1986.

Liike sijaitsec vajaan kilomet-
rin pdhssd kaupungin keskustas-
ta. Sen pinta-ala on 80 mr. Tycis-
kentelyolosuhteet myymalasse ja
sen takatiloissa ovat vetoisct.
Liikkeessii on neljd vierasta tyon-
tekrjiiii. Tilapdisesti myos M:n
poika auttaa liikkeen hoidossa
vapaa-aikoina ja viikonloppui-

liikkcessh esiirrtyvdt tydt, mm.
elSinruhojcn n()staminen ja pa-
loittelu, asiakaspalvelu. hinnoit-
tclu ja tavarakuormien purka-
minen. Lisiiksi tciihin kuuluu
tyonjohto- ja laskentatehtdvid.

M:n ilnroituksen mukaan
ru umiillisesti rasittavaa tydssd on
liharuhqen nostaminen, kylmien
lihojcn leikkaaminen sekd juo-
makorien ja raskaiden tavarakol-
lien siirtely ja nostaminen. Hen-
kisesti rasittavaa on taloudellinen
vastuu, kirqi vdhittdiskaupan

sln.
M:n toihin kuuluvat kaikki Terveydentila

kilpailutilanne, ympdriston muu-
tokset ja epdvarma tulevaisuus.

Vuodesta 1985 lukien M:n
tyriteho on M:n mukaan sai-
rauksicn vuoksi huonrattavasti
laskenut. Hdn on joutunut teet-
tamaan itselleen kuuluvia triitA
vicrailla. Ristiseliissii on jatkuva
siirky ja sormissa nivelrikkoa.
Verenpaine aiheuttaa Iruimausta.
Kauppiaan pitkiistii tyopaivasta
selviytyminen on tullut erittdin
vaikeaksi.

M. ei ole ollut sairaslomalla.
rrutta hdn on tehnyt jonkin ai-
kaa normaalia lvhyenrpdd tyri-
piiiviiii. Liikkeen toiminta jat-
kuu.

Sairauspdivdraha ja
kansaneldke

Sairauspdivdrahaa ei ole makset-
tu l98Gluwlla. M. ei ole hakenut
kansaneldkettd.

M:lta poistettiin v. l97l oikealta
puolelta vesimunuainen. Silloin
lrinclld todettiin vercnpainctauti
1a kihti korkeine veren virtsa-
happopitoisuuksineen. Kum-
paankin sairauteen on jatkuva
liiiikitys.

Sisiitautiliiiikiiri totesi loka-
kuussa 1985 M:n hoikaksi ja li-
haksiltaan normaaliksi. Labora-
toriokokeiden tulokset olivat vii-
tearvoissa. Mitaen merkkid nru-
nuaissairaudesta ei havaittu. Ve-

renpaine oli ikiiii vastaavalla ta-
solla.

Ortopedin tutkimuksessa
nraaliskuussa 1986 M. kertoi
k:irsineensd ajoittaisista selkiiki-
pujaksoista. Ankarin oli ilnraan-
tunut v. 1967 r'asemmanpuolei-
sena iskiasoireistona. Viime vuo-
sir.ra selkd on M:n rnukaan ollut
melko oireeton, jos h5n on vdlt-
tdnyt selk66 rasittavia ponnis-
tuksia.

Tutkimustilanteessa M:n kd-
vely. riisuutuminen ja pukcutu-
nrinen sujuivat hyrin. Etcerrtai-
vutuksessa sormet jiiivrit 25 cm
latt iasta. Taaksetaivutus ci on rris-
tunut lainkaan eikd nryoskddn
sivutairutus oikealle. Alaraajois-
sa ei havaittu neurologisia ntuu-
toksia. Las6quen koe oli mo-
lemmin puolin negatiivinen.

Rcintgenkuvauksessa lannc-
rangassa ndhtiin alimman nika-
nravdlin madaltunra pddtelcvy-
kalkkeutumineen sekd vascm-
malle kuperaa kieroutta.

Kliinisessd tutkinrukscssa oi-
kean lonkan liikkuvuus clli nor-
maali. vasemman lonkan sisddn-
kierto oli rajoittunut.

Rontgenkuvauksessa lonkissa
ndhtiin kalkkeutumista alkavan
nivelrikon merkkind. Nivelrako
oli suhteellisen hyvin shilynyt.

Neuvottelukunnan tarkasta-
van lddk5rin mukaan kihti, vc-
renpainrtautr ja nrunuuiscn pois-
ton jiilkitila eivdt vaikuta alenta-
vasti M:n tydkykyyn. Selkdoireet
ja alkava lonkkanivelrikko vai-
keuttavat selviytvmistd raskaita
ponnistuksia vaativista nryymd-
latciisu.

oli sitd micltzi. ettd kliiniscn
kimuksen lciyddkset ovat suh

lissd on lievdd nivelrikon all
mutta sairaus on hvvin alk
tcella. M. tarvitscc apua ruhojen
siirtelyssi ja vastaavissa tyosuo
tuksissa. Eldkcperustcct tuki- ja
liikuntaelimiston osalta ovat or-
topedin mukaan niukat.

Suositus

Neuvottelukunta oli sitii mieltd.
ettei M:lla olisi oikeutta yksil<illi-
seen varhaisel5k ke*een eikii
nruuhunkaau tv(ikyr yttcinryys-
eldkkeeseen.

AR]A SANKARI, ru
EIci k e t u rva k csk uk scn Ia usun I o-

asiainjaoston hoitaja
Vuosien 1982-1984 tuto on verotrajan yahvistama. Vuoden 1985 tiedot perustuvat M:n ilmoitukscen. Markkamriririir
ovat ko. vuoden polkkatasossa.

Verotiedot

liikcr aihttr vieraalle maksetut
palkat

199.0fi) mk
224.0ffi mk
233.0ffi mk
240.0ffi mk

verotettava tulo

l9ii2
l9n3
I 984
I 985

2.090.000 mk
2.168.000 mk
2.-170.000 mk
2.350.000 mk

59.000 mk
54.0fi) mk
54.000 nrk
33.0fi) rnk
(oma ilm.)

52

Neuvottelukunnan

lisen vdhdiset. M:n



UTTA TYCELAKELAIN SAADANTOA

APAAEHTOISIA
ISAETUJA
OSKEVIA
UUTOKSIA

AKI tvorrtckijiiin cliikelain I I
l8 $:n rruuttamiscsta (459,/-

986).3.6.1
LAKI maatalousvrittdjien

akclain l9 rs:n rnuutirnrirestu
11.6. t9t{6).

LAKI 1'riuiijicn cldkelain l7
rll-ruttanriscstu (461/-

1.6. r9E6).
TEL:n ntuutoste n

KELA:LLE
REGRESSIOIKEUS
TYOELAKKEISIIN

LAKI kansaneldkelain muutta-
miscsta ( 59418.8. I 9tt6).

LAKI perhe-elSkclain ntuut-
tanriscsta ( 595/8.t1. I 986).

LAKI tvontekr.;Ain cliikclain
19 a S\:n muuttamisesta (59t1/-
8.ti.1986).

LAKI mcrimieseliikclain 2tl b
s\:n nruuttamiscsttr (599/-
8.r{.l9tJ6).

LAKI valtion cleikelain l7 g:n
rnuuttamisesta (600/8.8. I 986).

KEL:iin lisdttiin muun lnuilssil
siiiinniis,jonka mukaan KELA-
lla on oikeus tiet;-issii tapar.rksissa
pcriii tvdelakelaitokselta takaisi n
liikaa nraksamansa lisiiosa. Ta-
kaisinprrintdoikeus koskec vali-
trrkscrr -iohdostu tuklrutuvasti
nrviin ncttvri tyoeliikcttri. Asiasta
lisiittiirr trocllkclirkeihiu tat'vit-
tavat sriiinnokset. Viiviistyntis-
ktlrkoa koskevat sdannriksct ulo-
tcttiin nryds kansaneliike'jiirjcs-
tel rriitin. Lisiiksi kansancliikc- ja
tr,iicliikclainsiiddantoon tclrtiin
cniita tckuisia nrrrutoksiu.

Lait tulivat voimaan l.l I.l9tt6.

OSA-AIKAELAKE

LAKI nontekijain eliikclain
nru Lrttarniscsta ( 603/lt.tt. I 9tJ6).

LAK I ly'hy'taikaisissa ty'dsuh-
tcissa oler.'ic-r.r tyonteki jdin cltikc-
lain rrruuttamisesta (604/-
8.13.1986).

LAKI maatalousyrittiijicn
cliikelain nruuttamiscstir (605/-
t(.u.1986).

LAKI yrittdjien cl:ikclain
nru r-lttilnrisesta ( 606/8.8. I 9tt6).

LAKI sairausvakuutuslain 27
-s:n rnuuttamisesta (607 /-
ft.tt.l9136).

LAKI tyottomyystLrrvalain I 6

"s:r.r nruuttamisesta (608/-
8.r3.1986).

-I-r (icldkelakeihin lisiittiin uusi
eliikcrruoto. osa-aikaeldkc. joka
nrrrlrtlollistaa asteittaiscrr siirtr-
rlriscn tvdsta elSkkecllc. Osa-ai-
kaclrikc korvaa ar.rsioiden vtihcn-
tynriste. Osa-aikaeldke on nrah-
dollir.rcn 60 vuoden idstd lukicn.
Elzikkcen saamincrr edcllyttdzi
siirtyrnistA osa-aikatyohon.

Lait tulcvat voir.naan 1.1.1987.

LUOPUIVIS-
ELAKEASETUKSEN
TVUUTTATVINEN

ASETUS luopurliselikeasetuk-
sen nruuttanriscsta (628/-
22.8.1986).

Luopumiscliikcasct ukseen
tehtiin 1.8.1986 voimaan tulleen
luopumiselSkclain muutoksen
(565/86) edcll-r-tt;imtit muutok-
set. Asetuksessa rnl;iritelldin
muun ntuassa takltrsrakcnnusten
ja pellon kiivttii n.ruuhun kuin
r-naatalc[rstrxrtant(x)n.

Asetus tuli voimaan 1.9. 1986.

SVEITSIN SOSIAALI-
TURVASOPIIVUS
LAKI Sl'citsin kanssa sosiaali-
turvasta tchclyn sopimukscn
erdiden rrr;iiiriivstcn hvvdksymi-
sesta (670,/-30.5. I 9tt6).

Laki tuli voirnaarr asetuksclla
tarkemmin siiiiclcttdviin:i ajan-
kohtana.

ASETUS Svcitsirr kanssir sosi-
aaliturvasta tclrd.1.n sopiniukscn
Vornraansaattirnlscsta la sen
erdidcn mriiiriivstcn hyvtiksvmi-
sestd annctun lain vointaantulos-
ra (671l19.9.19rJ6).

Edella rrrrrinittu luki 1a tlimri
asetus tulivat voimaan 1.10. 1986.

LEL:N
IVAKSUPROSENTTI
Sosiaali- ja tcrveysntinisterion
pAAtcis lyhytaikaisissa tvosuhreis-
sa olevien ty'dntckijiiin eldkelain
l0 $:n I ul()r'ncntissa turkoitctun
maksuproscrrtirr raltvistanrisestir
(706/25.9 .1986).

LEL l0 \:lr I rnonrcntissa tar-
koitettr.r ntaksuprosentti on !uo-
den I9t{6 .jalkccrr makscruistu
palkoista 14 it 24 vuotta nuo-
ren.rmilla tl.l.

P:iiitos tulcc voirnaarr
I . l. l9rt7.

PETR] ]AASKINEN
rT

E I ri k c t u r w k c.s k u k.rc n I o i n o pi I I i se n
osa.yton lakintic.t

nrukaan
antalr criksccr] nLidrAvksct

laskemisestah u uscliik kccn
niissti tapauksissa. joissa alennet-
t uun elSkci kii larjestclvvn liitty,r.'ii
eliikc tai nriiiiriillinen lislelSkc
alkaa nruusta ajankohclasta kuin
cldkei:isti. Muutoksct koskevat
nrros MYEL:rr.ja YEL:a viitrarrs-
sridr-rnostcn kautta.

Lait tulivat voir.rraan 1.7. 1986.
kuitenkin sitcrr. ettii niitri sovclle-
taan l.l.l9tt6 lukicn.

STIV:N PAATOS
VAPAAEHTOISISTA
LISAEDUISTA
Sosiaali- .ju tcrvcvsntinistericjn
pdiitos tr(icliikkccrr laskcrnisestu
crriissd tupauksissa (5W/-
I 8.6. 1986).

STM:n piiiitds liirr\'\, lakeihin
459461/86. Paatiis sisiltrid nrr iis
rre raktrtrtusnlrtcntlattisel (cr-
toimet, joita kiiyttiicu elSkkcen
midriiri alkarlisajankol.rdasta
nlppuen muutctaan.

Pd:itos tuli vointaan 1.7.19t36.
kuitenkin siten. cttii sitei sovelle-
taan L l.l9tl6 alusta.

LUOPUMISELAKE-
LAKI
JOUSTAVATVIVAKSI

LAKI kansarrcllikelain muutta-
tamisesta (565/I L7. 19t36).

Lainnruutoksclla anneltiin
nrahdollisuus luopua maatalou-

myos pid:ituimdlld tilan
pellot luopujallc itsellcen ilntar.r
nretsitvsvelvollisuutta.

Laki tuli vointaan 1.u.1986.
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KYST

lfam palstalla Eltiketur-
I vakesk u k sen lai no p i I I i ne n
iohtaja Antti Suominen
vostoo t.t'dekik keitti kos-
keviin k rsy nt y k siin, io i I la
soottoo olla ),leisttikin
mielenkiintoa.

Ti,oeliikeasioit a k oske-
viin k)'$'nl'ksiin vosto-
toat't Eliiketurvokeskuk-
sesto ntyds kir jeitse .ja
puhelimitse. Kun kirjoi-
tatte, mainit kaa tti.t'delli-
nen nim enne, os oi t t eenne
ia henk i lot unnuksenne.

UUSIA
YLEISKIR]EITA
TEL I I ja l8 $:n, YEL l7 $:n ja
MYEL l9 $:n muuttaminen sekd
sosiaali- ja terveysministerion
pddtoksen antaminen
n:o 21 26.6.1986

VEL 8 ja l0 $:n muuttaminen
n:o 22 27.6.1986

Luopumiseldkelain nruuttanli-
nen
n:o 23 31.7.1986

Osa-aikaeldke
n:o 24 I U.8. 1986

Osa-aikaelik keeseen liittyviii lai n-
muutoksia
n:o 25 25.8.1986

Kela:lle regressioikeus tyoelek-
keisiin
n:o26 26.8.1986

Luopumiseldkeasetuksen muut-
tamtnen
n:o 27 29.8.1986

Suomen ja Sveitsin vllinen so-
siaalit urvasopimus
n:o 28 1.9.1986

Eldkehakemuslomake sosiaali-
turvasopimusten toimeenpa-
noon

2.9.1986

ErAiden tyosuhteessa olevien tai-
teihjoiden ja toimittajien eldke-
lain mukaisen el6kkeen laskenri-
nen
n:o 29 I 1.9.1986

MYEL ll $:n I momentin ja
YEL I I $:n I momentin mukais-
ten lisiietukarttojen nruuttami-
nen
n:o 30 1.10.1986

Takautuvan tycieldkkeen mak-
saminen Kansaneldkelaitokselle
n:o 3l 9.10.1986

Suomcn ja Espanjan viilincn st>
siaalit urvasopimus
n:o 32 13.10.1986

Suomen ja Itdvallan vdlinen sosi-
siaaliturvasopin.rus
n:o 33 14.10.1986

Joustava eliikeikiijiirjestely myos
MEL:iin
n:o -14 15.10.1986

Osa-aikaeldkkeen soveltamisoh-
jeet
n:o 35 16.10.1986

KYSYMYS

E.n ole vicl:i perinteisess:i 65 r'uo-
clcn vanhuuselakeitissli. ttlutta
olcrt kuullut. etttir rtvkl isirt r ttrl-
huuscliikkeen voi saada aikai-
scnrnrinkirr. Olen juuri tiiyttiin)'t
(r0 r utlttir. Vrrintoni. joku on ttri-
nrinr"rt sairaalassa lastenhoita-ia-
na. saicliikkec'n ikiir.rsii pe rustccl-
la jo 5ti-r'ucltiaarta ja ajatteli n. ct-
tii nriniikin voisin ottaa jo cLik-
kccn..jos sctt saisitt. Enta. jos Irr t
otuu clakkcclt. roinktl crriili rrtis-
sri:irr taputrkscss:t jatkitit t1(rtani
vaikka osittair.r tai tvdni lopctct-
tr-rani.jatkaa sitd joskus chkii tttt-
dcllccn.)

VASTAUS

Vuocle n l9tl6 alusta on ollut
voi massa joustavan eliikcikiijar-
jcstclr rr osrtrtit rnahdollistrtrs siir-
tv:i varrhuuseliikkeellc 60 ja 65
vuodcn iiin viilillii. Jo aikaiscnt-
nrin orr ollut nrahdollista lykritii
vanlruuscl:ikkccn alkantista r li
(r5 r uotlcrt..iolloin cliike ,,rt rtt:ik-
scttu k()r()tcttuna. Ndin cliikkccl-
lc siirtvrti vtli itsc valita lain sal-
lirrrissli ntjotssa sltprritrttrurtt
a.jankohclan eliikkeellc .irilinri-
scclt.

Antarnicnsa tietojen pcrustccl-
la ky sljii voi niin halutcssaan
.triridii varhennetulle ranlruus-
cliikkccllc. Siinri tapaukscssr. ct-
tri krsljii on trontckijairr cliikc-
lain (1'tjL) alaisessa ty(isulrtccs-
slr. luirrcn on pliitcttarli trirtui
tvdsulrclc cliikkeen sitaclaksccn.
.ios klsljri taas harjoittaa rrittii-
.jiitornrrntaa tai on ly'hvtaikuisissa
tlijsulrtcissa oler ien niintckijriin
cliikclain ( LI-L) piiriirr kultlur as-
sa ntissii tui kuuluu r'tirclcrt trii-
ruhiccrrl olcr re rt tlitcili.i.ritlcri .irr
toinritta.jicn clakelain (Tal-t- ) pii-
riin. trii:kcntclr n jatktrrrrincrr ci
cste varhennetun vanhtrrtscliik-
keerr nrvi)ntAmist5. Tcrvcvclclli-
sct tui niuut seikat civdt ,,,ikt,t,,
clakkccn nrvdntdnrisccn. Var-
hcrrnctun vanhuuscliikkccrr
saanriucrt ci edellr ta sittikaAn. et-

tii henkilo siirtyy eliikkeelle
raan tyoelamastii. Eldke
mycintdd, vaikka tyosuhte
tai -"-rittdjritoirlri nnan
sestd olisi kulunut jo pitk?ikin
ka. Ndissd tapauksissa r
nettu vanhuuseldke tulee ai
mycinnettdvdksi ns. vapaakirj
eldkkeend eli eldkkecseen ei
laskettu mukaan aikaa
ikldn saakka. -I-ul*'a aika
taan eldkkecsecn ylccnsii silloi
kun henkilo siirtvl' r,arhcnnetul
vanhuuscllik kccl lc (r-l vuodcn
tdyttdnrisvuonna tai mr
mln.

Kuten norrr.raalilla vanhuu
eliikkeellii niin nryos va
tulla vanhLruscliik kee llii oler.
hcnkilo r.oi nrcnnii a
cllikkee n sl r tli
Ekikkeellii olorr aikana
l-[: L-tviisuhtccn. 1 rittii.jiitoinl
nan tai c[ikkcen likuistcn LE L-
ja TaEL-ansioidcn pcrusteella ci
kartu eldkcttii, jos varhennetussa
vanhuuseliikkce:ssai ()r1 otc-ttrr
Ituonrioor.t aika cliikeikiirin saak-
ka. Jos eldkkccsecn ci olc laskettu
tulevaa aikaa. eliikkcensaajallc
voi karttua lisrili eliikctt:i ansic>
tyostii clAkcaikana. l'limd elikc
lisdtddn varhenncttuurr vanhuus-
eliikkeeseen cliikkccnsaajan ha-
kcrnukscsta (r5 r uorlcrr iassi.

Varhennettu vanhuuseldkc
nrviinnctilin vain hakcnruksesta.
Elzik keen hakeurista suunnittele-
va voi tiedustclla jo etukdteen
cldkelaitoksclt:rarr, rni rrkri suurui-
ncn hdnen eliikkcensii tulisi ole-
nraan. Varhenncttu \ anhuusela-
kc on kuitenkin aina nriiiiriilteiiin
vlc'isessii eLikci:issii ( 65 \'uotta ) al-
kavaa vanhuuseliikettii alempi.
Ellikkeen itlcrtcrnirtctt ott prsrra.
scn nrdiirii ci ltottsc 65 r'uoclcn iiin
taivttenlisen jlilkcenkli;in. Nrlr-
rrraalit Niielakkcitii koskcrlt in-
cleksikorotuksct varhennettuurl
vanhuuseliikkce-sccn kuitcrrkin
luor.rrrollisesti tulcr at.

Mro: klrrtsrrrtcliikkccrtu rtri
saada varltcnncttrrr r arrhuus-
clikkeen. Sckin ort prsrrristi pic-
ncmpi kuin rrornraali kartsaneld-
kc. Julkistcn cliikc'jiirjcstelnricn
( r'altic'r. kunnat. kirkko) r'arhais-
cl:ikcjiirjestelvt ovat r ie lli toistai-
seksi sclvitettiir i nli.

KYSYMYS

Minullc on nrviinrretn tA)si tyo-
kvl vttcimvvsc'lakc sairausvakuu-
tuslairr nrukuiscn crrsisijaisuus-
iuan paat\tt\d. Errrrcn krriu sairr
nrvor.rtciscn pdritokscn. jouduin
taloudcllistcn vai ke'uksie'n vuoksi
hakemaan sosiaalilautakunnalta
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meentulotukea, koska p5rvl-
iker.rskin oli jo piidttynyt 1a

kesti. Nyt mi-keen kdsittely
lle on ilmoitettu. etta eldke on

perid korvauksena saa-
toimeentulotuesta.

Ellkclaitos on ilntanut asiasta
tciksen, ettd se maksaa TEL

a \:n 2 momentin.ja sosiaali-
n 38 $:n perusteella

kcestli tointccntul()tr.rcn suu-
rniiirdn sosiaalilautakun-

l'riksi saamani en-
uonteisen toimeentulo-

konaukseen
Huonon talouclcllise n asemani

ksi olen sitd micltii. ettei eld-
laitoksen menettclv ole oikein.

iko eldkelaitos voi ratkaista si-
maksaako se cldkkeen asian-

lle itselleen'l Ovatko pykd-
sellaiset. ettii cliikelaitos on

oikein'l

VASTAUS

TEL 19 a $:n 2 momcntin mu-
kaan takautuvasti nrvonnettv
tyajkyvyttomyyseliikc voidaan
nraksaa sosiaalilautakunnalle
kiiytettdvdksi .jo annetun huolto-
avun korvaamisecn, jos kysymys
on huoltoapulain (HAL) 34 $:ssii
tarkoitetusta ennakosta. Huol-
toapr.rlaki on kuitcnkin kumottu
sosiaalihuoltolailla lain 5 $:iiii lu-
kuurlottamatta l.l.l9tt4. Kui-
tenkaan TE,L:n pykrikiri ei ole
muutettu sosiaalilruoltolain
vuoksi. Entistd HAL 14 $:dd vas-
taa uusi sosiaalihuoltolain
(SosHL) 38 $.

SosHL:n -18 S:rr nrukaln. jos
Itlirnccntulotukclr tllt ntv(innettv
ennakkona odotettavissa olevaa
eliikcttai vastailn. sosiaalilauta-
kunta voi peri6 henkiltille tulevat
cl:ikkcet silta ajalta kuin tukea on
anncttu ennakkorta .ia ka),ttaa
niitli ennakkona annctun tuen
takaisir.r perintdiin

-los sosiaalilautakunta on il-
mclittanut eldkkeen suorittajalle
viihintiiln kaksi viikkoa ennen
maksupdivdd. cttci cldkettd saa
suorittaa sen saajalle itselleen.
suoritus voi tapahtua laillisin
vaikutuksin vain sosiaalilauta-
kunnalle.
Kysy.iiin tapauksessa niiyttdd sil-
ta. ettA eldkelaitos or.r r.nenetcllyt
voimassa olevien lakicn mukaan
oikcin ilmoittacssailn piiiitdkses-
sii:in maksavansit osan takautu-
vasta eldkkeestd sosiaalilauta-
kunnallc. Eldkelaitoksclla ei ole
I.rarkintavaltaa eldkkecn mak-
sarniscssa silloir.r. kun SosHL 3tt
r\:ssii asetetut vaatin)ukset tavt-
t),vet.

ISSA:N yleiskokous
Montrealissaty

Kansainvhlisen sosiaaliturvajdr-
jeston (ISSA) joka kolmas vuosi
pidett6vd yleiskokous oli
2-12.8. 1986 Kanadassa, Mont-
realissa.

ISSA:n yleiskokouksista on vuo-
sien mittaan muodostunut erddn-
lainen sosiaaliturvan maailman-
ndyttely. Yleiskokouksen puit-
teissa on sosiaaliturvan hallin-
nosta vastaavilla henkil<iillii
mahdollisuus kokemusten vaih-
toon ja kahdenkeskeisiin keskus-
teluihin eri puolilta maailmaa
olevien kollegojensa kanssa.
Montrealin kokoukseenkin osal-
listui sosiaalivakuutuksen edus-
tajia yli 100 maasta.

Ehkd konkreettisin anti kokouk-
sesta tulee osallistumisesta so-
siaaliturvajdrjeston pyslvien tyo-
ryhmien ty6skentelyyn. Niin
ikddn on varsin mielenkiintoinen
koko yleiskokoukselle esitett6vd
jiirjeston pddsihteeri n raportti so-
siaaliturvan kehityksesffi maail-
massa kuluneen kolmivuotis-
kauden aikana.

Teki vaikutuksen havaita. miten
yhtiiliiisiii sosiaalivakuutuksen
ajankohtaiset ongelmat ndyttd-
vit olevan eri puolella maail-
maa. Samantyyppistii keskuste-
lua esimerkiksi sosiaaliturvan ta-
voiteasettelusta, tyottdmyyden
haittavaikutusten pienentdmises-
te eldketurvan keinoin sekd
nuorten tyontekijiiin sosiaalitur-
vamaksuista ndytetddn kdyneen
monissa muissakin maissa kuin
Suomessa.

Niin ikiiiin liilikkeet sosiaalitur-
van leikkauksia vastaan nAyttzi-
vat omaavan ylikansallisia piir-
teitd. Suomalaisen sosiaaliva-
kuutuksen ndkcikulmasta on
helppo yhtyii ISSA:n pdhsihtee-
rin Vladimir Rysin ndkemyk-
seen, jonka mukaan sosiaalitur-
van parhaita puoltajia ovat va-
kuutetut itse. Raportissaan pdd-
sihteeri painottaa, kuinka tdhdel-
listd sosiaaliturvan sdilymiselle
on se, ette vakuutetut mieltiivdt
sosiaaliturvan tarpeellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden. Hy-
vin hoidettu tiedotus on tdrked
osa sosiaaliturvaa. Samaten se.
etta sosiaaliturva eldd ja kehittyy
yhteiskunnan muun kehityksen
myotii.

Matti Ilimonen
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O sa-aikaeldkkeen,;]:'i'",,:JJ)l*.?l]ii',,,'.11;:i:\iJl1
hakemuslomake ;:1,,:'ii[:.'il].*,:i[]l[.;i..lii"

El:ikehakcmuslontakkcella
VE voidaan hakea vanhuuseld-
kettd eldkeidssd. vanhuusellkettd

Osa-ai kaclhk keen ntvtintiirli-
nerr edcllyttlie tyoskentelyn ve-
hentrir.rristA. Tdmdn vuoksi lo-
nrakkcrsccrr on lisdttv kvsvntvk-
sid hlkijarr troskerrtcilstii.-Hriti-
jalta kvsvtdiin hdnen tvoaikaansa
viinreiscssii tvosuhtccssa cr.rrrcn
osa-aikatyiihdn siirtl'nristii. Li-
sziksi haki jalta kysl,triiin. milloin
hain ai koo siirtyd osa-aikat1,(ihiin
ja rnillii tavoin luin aikoo tviis-

ELAKEHAKEMUS

pvm

kentelydiin vdhentdd. Osa-aika
sesta tyijsuhtccsta kysytd:inja palkkaukscsta ja tyciajas
Eliikelaitos kysy-r- tarvittaessa
lomakkeclla lisitietoja hakija
tyoskentcly'n vAhentdrrrisestA.

Osa-aikacldketti on
hakea uusitulla VE-lomakkcell
marraskttusta alkacrr. Vanhal
VE-lomakkeclla r.'oi edellccn
kca vanhuuscllikcttii.

Osa-aikacldkkcct.t vointaantulon r,.arhcnnettuna ja lykzittvn:i sekd
johdosta on uusittu vanhuuselA- osa-aikacldkcttd. Lontakkceseen
kchakemuslontake VE. Uusimis- on lisiittv osa-aikaeliikkecn vait-
tvon or.t suorittzrnut t-vonhrnd, tinrat kv*t,nttkset.

Vastaanottopaikka ja -aika

OHJEITA TAKASIVULLA

VE
m

vanhuuseliikettii
varhennettunavanhuuseldkettd

seurakunta, nimi
viiestcirekisteri (siviilirekisteri ), nimi

uan pdiitciksen

suomeksi ruotsiksi
Kansalaisuus,

Kotkan srk

naimaton
leski

osa-aikaelSkettd

naimisissa
eronnut

syntymaajat)

Verokortissanne oleva en

ne ja syntymdajat (myris
syntyneet lapset, .ioiden elatuksesta olette vastuussa)

ne alle 18-vuotiaat lapset, joiden

ammattitaudista
saan saan

haen
en saa/en hae

haen
en /en hae

n asuinkunta

Kotka
Puhelin
kotiin

numero

a

liikennevahingosta
saan saan

haen en
en saa/hae

sotilas-
vammasta

haen
hae

mautu-
misvuosi

omaan
ty6- tai virkasuhteeseenne perustuvaa eliikettii

en hae

en
oooolr)
(o
@
o
@st
N
YFU

HAKEMUS
KOSKEE

x

x
Sukunimi (myos edellinen)

Suomalainen
Etunimet

210221 -2t4D

NNUS
x

Ammatti tai virka

ipaikkaro

HAKIJA

Rahalaitoksen nimi ja konttori

Kotkan Pankki -Vrronikatrr

ELAKKEEN
MAKSU.
OSOITE JA
VEROTUS

LAPSET
(ei tarvitse
teyftaa
osa-aika-
elSkettd
haettaessa)

KOR-
VAUKSET

Mistii vakuutuslaitoksesta tai virastosta Vahinkonumero

perusteella elSkettd
en saasaan

joMUUT
ELAKKEET
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VIIM NNE

pvm , pvmmihinTyo

VIIMEINEN
w0- TAr
VIRKA.
SUHDE

nne tiissd tyossd

Tehtdvdnne

nne tesse tycissii

MUUT
TYO- TAI
VIRKA.
SUHTEET

TALOUS-
YRITTAJA-
TOIMINTA

MAA-

MUU
YRITTAJA.
TOIMINTA

ENNEN OSA-AI
mero

952- 65 400

on piiSt-
pvm

alentunut
kohdassa

STA)
Nimija osoite

Kotkan Kauppa 0y
k tka

Tehtiiviinne

palkkanne on viim

mistd
sairauden, lomautuksen tai lyhennetyn tyoajan vuoksil, il

alkaen ja mistd syystd. Tiimdn tyrisuhteenne eltikepalkka
(esim

voidaan silloin tietyin
edellytyksin laskea aikaisemmin vakiintuneen ansionne perusteella

osa-aikaeldkettii, ilmoittakaa
tyciaikanne ennen elikkeelle siirtymistii

os tyriaikanne ei ole s6iinnollinen, antakaa

Tyrinantajan n

an nimi ja osoite

an nimi ja osoite

Olen ollut
valtion kunnan kirkon

olen

on leen Yritys on
omistuksessani/puoli-
son omistuksessa

muun palveluksessa

nta
alkoi, pvm

Tyo alkoi pidttyi

supistettiin.
pvm

pddttyi, pvm

kenelle?

en ole
E

8t 40t

alkoi peattyi

x

olen

muuta

en ole

vuokrattu

pvm

alkoi pSSttyi

57

Tyonanta,ia

maatilataloutta !
ammattimaista kalastusta l-l



LI
Tyciskentelymaa Verotuskunta

n oso

TYOSKEN.
TELY
ULKO.
MAILLA
(ei tarvitse
taytt6e
osa-aika-
elSkettd
haettaessa)

Tyti-
suhteenne

4L 20t
tuntia/viikko

Tyciaikanne
tuntia/ptiivti

Yrittaje-
toimin-
tanne

AIKA!NEN
TYOSKEN
TELY
(teytetteve
osa-aika-
eliikett6
haettaessa)

TIETOJA

osA-

Milld muulla
tavoin
muutatte
tytisken-
telydnne?

ALLE.
KIRJOITUS

on (liittdkdd mukaan)
MUUT MAAT

Katsokaa takasivun kohtaa "Tyciskentely ulkomailla"

SAATTEKO TAI OLETTEKO HAKENUT
PERUSTEELLA

k mistd

osA-Ar KAryoru RtrR rrlt ru eru . pvm

ne tycissS

mk/kk

1 900 m

mk/t

jatkuu entisessd laajuudessaan

toimintaa MilloinT,

Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi

Paikka ja aika

jatkan entisen tyonantajani palveluksessa
siiryn uuden Uuden ty<inantajan nimi, osoite ja puhelinnumerotytinantajan palvelukseen

Henkilonumero/
Vakuutusnumero

Tyri alkoi

ei ole

ULKOMAISEN ENTELYNNE

en

palkanmaksuperuste
(esim. kuukausi-, urakkapalkka)
uukausi alkka

Jos tyoaikanne ei ole sddnnollinen,
antakaa selvitys kohdassa
"Lisdtietoja"

Hakijan tai holhoojan allekirjoitus

-fir; JL-.h;..^,Kotkassa 8.1.1987

on
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ELAKKEEN
HAKEMINEN

HAKEMUKSEEN ON LIITETTAVA

Vahion eliiketti
(VELI haettaessa

Kirkon eliikettd
(KiELl haettaessa

Kunnan eliikettd
(KVTEL) haettaessa

TYOSKENTELY
ULKOMAILLA

HAKEMUS
TOIMITETAAN

VE-lomakkeella haetaan vanhuuseldkettii, vanhuusel6kettd varhennettuna .ia
osa-aikaeldkettS.
Varhennetun vanhuuseldkkeen ja osa-aikaeldkkeen sdinntikset eivit koske
julkisen alan eltikkeitd. Osa-aikaeldkkeen sSSnntiksi6 ei ole mytiskdSn merimies-
elSkelaissa eikd erSiden tytisuhteessa olevien taiteiliioiden ia toimittaiion
eldkelaissa (TaEL).
Varhennettu vanhuuselike ja osa-aikaeldke voidaan myontdd 60 - 64 -vuotiail-
le.

- todistukset valtion virkasuhteista, jotka ovat piidttyneet ennen 1.1.1971.
Jos olette ollut tytisuhteessa, todistuksia ei tarvitse liittdi. TEmdn jiilkeen
pddttyneistd palveluksista riittdd ilmoitus hakemuslomakkeen kohdassa
muut tydnantajanne.
Palvelusaikatodistusten tulee olla joko alkuperdisiti tai oikeaksi todistettuja,
Teilld ei ole oikeutta VEl-eldkkeeseen, jos viimeinen valtion palveluksenne
on pdSttynyt ennen 8.7.1961.

- todistukset kirkon palveluksista, jotka ovat pddttyneet ennen 8.7.1961.
T5m6n jdlkeen pSSttyneistd palveluksista riittiid ilmoitus hakemuslomakkeen
kohdassa muut tydnantajanne.
Palvelusaikatodistusten tulee olla joko alkuperiisii tai oikeaksi todistettuja.
TeillS ei ole oikeutta KiEL-elSkkeeseen, jos viimeinen kirkon palveluksenne on
pddttynyt ennen 8.7.1 961 .

- selvitys Kunnallisen elSkelaitoksen elSkesddnnon 15 5:ssii tarkoitetuista
ennen 1 .7.1964 pdattyneiste ja vdhintdiin neljii kuukautta jatkuneista
palveluksista: virkatodistus tai v6est<irekisterin ote, nimikirjanote, tyokirja,
ansioluettelo tai tyotodistus, sotilaspiirin antama palvelusaikatodistus joko
alkuperdisinii tai viranomaisen oikeaksi todistamina sekd sota-arkiston
antama palvelusaikatodistus lottapalveluksesta.
Jos kunnallinen palvelussuhde on piidttynyt 7.7.1961 jdlkeen. riittSS siitd
maininta kohdassa muut tyonantajanne.
Teillii ei ole oikeutta KVTEl-elSkkeeseen, jos viimeinen kunnallinen palvelus-
suhteenne on pdiittynyt ennen 8.7.1961.

Jos olette tyoskennellyt muussa pohjoismaassa tai Saksan Liittotasavallassa,
eliikehakemuksestanne ilmoitetaan ndihin maihin mahdollisen eldkeoikeutenne
selvittdmiseksi.
TeillS saattaa olla mahdollisuus saada eldkettd mycis muun ulkomaisen tyosken-
telynne perusteella, jos esim. olette tyoskennellyt maassa, jonka kanssa Suomi
on solminut sosiaaliturvasopimuksen. Tietoja ndist6 sopimuksista ja ohjeita
ulkomaisten eldkkeiden hakemisesta saatte Eliiketurvakeskukselta, Opastinsilta 7
OO52O Helsinki, puhelin (90) 151 1/ulkomaiset eldkeasiat.

sille eldkelaitokselle, jonka piiriin kuuluitte viimeksi. Sen voitte jdtt66 mytis
- minkii tahansa eldkelaitoksen tai vakuutusyhticin paikalliseen konttoriin
- Maatalousyrittdjien eliikelaitoksen paikalliselle asiamiehelle
- Eliiketurvakeskukseen, Opastinsilta 7 OO52O HELSINKI Puhelin (9O) 1511
- pankkiin tai postiin
- Kansaneliikelaitoksen paikallistoimistoon
Kaikissa ndissii paikoissa opastetaan hakemuslomakkeiden tiiyttdmisessii
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Ansioellkkeet nousevat
5,15 prosenttia

Ensi vuoden alusta nousevat an-
sioeldkkeet 5.15 prosenttia. Uusi
TEL-indeksin pisteluku on 1225.

Julkisen hallinnon
eliikeikdkomitealle
lisiaikaa
Julkishenkiloston eldkeikdkomi-
tea on saanut lisdaikaa vuoden
loppuun. Miiziriiajan piti paettya
30.9.

Komitean tehtavena on selvit-
ta6. miten valtion. kunnan ja
muihin julkisiin eliikejiirjestel-
miin voitaisiin sisiillyttaa vast:ra-
vat joustavat eldkemuodot. jotka
toteutetaan yksityisellii puolella.
Komitean tulee mycis selvittdh
tdstd johturat julkisen sektorin
eldkkeiden muutostarpeet.

LELvakuutusmaksu
nousee

LEL-cl:ikcvakuutusntaksu on
vuonna 1987 14 % tyontckijiin
bruttopalkasta. Nuorten, ale 2ar
vuotiaiden vakuutusmaksu on
ll.l .i . Vakuutusmaksuproscntit
nousevat 0,8 prosenttiyksikkoii.

Alcnrpi vakuutusmaksu mak-
setaan ensi vuonna niistd tycintc-
kijoistii, jotka ovat svtltyneet
vuonna 1964 tai sen jdlkc.cn.
Korkeampi vakuutusmaksuprr>
scrltti maksetaan sen vuoden
alusta alkaen.jonka aikana tvon-
rekija rayrraa 24 luoua.

LEL-maksun perusteena on
tycintekijdn veron ennakonpidd-
tyksen alainen palkka. LEL-
maksun maksaa tyonantaja
maatalous-. metsd-. rakennus-.ja
satanra-alan tvdntekijoistd.

ErrsimmAisen kerran uusia
vakuutusmaksuprosentteja kdy-
tetddn tammikuussa 1987 nrak-
settavista palkoista, joista LEL-
tilitykset tehdddn viimeistddn 20.
phivdnii helmikuuta.

Joulukuussa maksetuista pal-
koista LEL-maksu maksetaan
vuoden 1986 vakuutusmaksu-
prosenttien mukaan viimeistd:in
20. pliiviinii tammikuuta.

LEl-maksu on maksettava
pankkiin tai rahaliikenneud hoi-
tavaan postitoimipaikkaan.
Myohdstvneista maksuista pe-
ritddn viivdstyskorkoa 16 f'r.

Taiteilijoiden
TaEL-vakuutusmaksu
nousee

Taiteihjoiden ja toimiuajien elti-
kelain TaEL:n eldkevakuutus-
maksu on vuonna 1981 13,4y(
tycintekrjiin bruttopalkasta.
Nuorten. alle 24-wotiaiden. va-
kuutusmaksu on 8.1 % . Vakuu-
tusmaksuprosentit nousevat 0.tJ
prosenttiyksikkcid.

Vuoden 1987 sosiaali-
turvamaksusta esitys

Tydnantajan ja vakuutetun ensi
vuoden kansanellke- ja sairaus-
vakuutusmaksuista annettiin la-
kiesitys 7.1 1.1986.

Yksityiseltd tyonantajalta pe-
rittdvd kansaneldkemaksu on csi-
tyksen mukaan vntvksen paa-
omavaltaisuudesta riippuen 3.90.
4,95 tai 5,55 prosenttia maksettu-
jen palkkojen mddrdstd. Sanralla
kansaneldkemaksun suuruuteen
vaikuttavien sddnncinmukaistcn
poisto.jen mddrdd korotetaan
200000 markasta 100Ofi) nurk-
kaan. Suurin alennus kohdistuu
tyovoin.ravaltaisiin _".,rityksiin.
Julkisen puolen vastaal'a maksu
on 4.95 prosenttia.

Vakuutetun kansanelSkemak-
su on 1.80 pennid verodyriltl ja
sairausvakuutusmaksu I,70 pen-
nih iiyriltii.

Tycinantajan sairausvakuu-
tusmaksu on esitykscn mukaan
yksityisellii puolella 0,95 prosent-
tia palkan mddrdstd. Valtion ja
sen laitosten. Ahvenanmaan ja
kunnallisten liikelaitosten maksu
oli vastaavasti 2.45 proscnttia 1a
kuntien, kuntainliittojen sekd
seurakuntien ja muiden niihin
rinnastettavien yhtymien kohdal-
la 3,95 prosenttia.

Esityksen mukaan tydnanta-
jilta ei edelleenkddn perittdisi lap-
silisdmakua.

Tytiryhmii selviffiid
eliikkeiden ns. tulevan
ajan palkan epiikohtia

Sosiaali- ja terveysministerio
asetti tydrvhmdn selvittdmiin,
liittyyko tyoeldkelakien ns. tule-
van ajan palkan tai tycitulon
mddrdytymiseen tekloitii, jotka
voivat aiheuttaa vhdristvmid
elakkeen suuruuclessa. Tulc'van
a.jan palkkaa kdvtetdln mddritel-

tdessd tycikyv_vttcimyyseliikettd j
perhe-eldkettd. Tycirvhmdn,
valmisteltava ehdotuksensa ni
ettl ne voidaan toteuttaa
1988 alusta lAhtien-

Tyoryhmdr
on osastopddl
la sosiaali- ja
rai.
sA
kuun loppuun nrenncss:.i.

Tulevan aikaa koskcvat
ncikset eivdt aina toimi eldketur-
van kannalta toivotulla tavalla.
Esimerkiksi tulevan ajan pal
voi perustua niin lyhycen tycisuh-
teeseen. etui eldke ei vastaa saa-
jan aiempaa ansiotasoa. Tuleva
aika saattaa jiiiidii kokonaan ot-
tamatta huomioon, jos clikkeen
saaja on tycisuhteen pAiittymisen
jiil keen ollut vuortltellen sairaana
tai tycittcimana.

Tytiryhmi selvitt66 kan-
saneHkkeiden indeksi-
tarkistuksen kehit-
tlmistti

Sosiaali- ja teneysministeriti on
asettanut tvoryhman sc-lvittS-
mddn. kuinka kansaneldkkeiden
ja muiden niihin liittl,vien etuuk-
sien indeksitarkistusta olisi kehi-
tettava. Tvoryhmdn on otcttava
tyossAdn huomioon erityisesti
muissa toimeentultrturvajarjes-
telmissd kdytetyt tarkistusmene-
telmdt ja niiden vaikutukset kan-
saneldkejdrjestelmdn kannalta.

Tyoryhmiin puheenjohtajana
on apulaisosastopdillikko Jor-
ma PerAld sosiaali- ja tcrvcvsmi-
nistericistd. Tvciryhnrrin on saa-
tava tvcinsd ralnriiksi I0. tammi-
kuuta 1987 mennessd.

Syntymfrpfriviii:
EliikeVarma
60-vuotias,
Tietokonepalvelu
2S-vuotias

Eldketurvakeskuksen ensimmdi-
sessd vuosikertomuksessa (vuo-
silta 1961-62) kerrotaan rekis-
tereistd seuraavaa: "Pddosa Eld-
keturuakeskuksen rckistcrien
hoitamisesta suunnitcltiin suori-
tettavaksi elektronisia tietokonei-
ta kayttaen, jolloin valtaosa re-
kisteritiedoista tulisi talletetta-
vaksi tietokoneen magncettinau-
hoille. Tiitii sihnrillii piteen Ela-

n puhecnjohtaja
Llikko.lukka Ranr

60



keskus liittyi marras-
196 I Oy Tietokonepalve-

Ab nimisen osakeyhticin osak-

Tietokonepalvelu Ab on
hoitanut "valtaosan"

n rekistereistd ja niin muo-
kejdrjestel

erekisterin

ETK:n lakikirjat
ilmestlvzit mytis
vuonna 1987

Tavanomaiseksi kdytinnoksi on
jo muodostunut. etta Eldketur-
vakc'skuksen julkaisemat tyoela-
kelainsdlddntda kesittelevat Ia-
kikirjat ovat iln.restyneet joka
tr>inen vuosi. viimeksi tdnd
vuonna. Sddnnosti poiketen la-
kikirjat ilmestyvat myos ensi
vuonna.

Lakikirjojen sisdltod ei tulla
merkittdvdsti muuttamaan.
"Tycie16kelainsd;iddnto l 9iJ7" si-
saltaa yksityisen sektorin tyoela-
kclainsdddannon kokonaan ja
suuren osan julkisen puolen tyo-
cllkclaeista. Lainsddddntod seu-
rataeln taman vuoclen loppuun.
Kirjaan tullaan merkitsemddn
kursiivilla mycis vuoden 1986 lo-
pussa eduskunnassa mahdolli-
sesti vireilld olevat tyoeliikelain-
siiadAnnon muutosesitykset. Kir-
jaan sisdlt-v-y vanhaan tapaan
myos oikeustapauksia. .ioiden
ajanmukaisuus on tarkistettu.

"Tyoeldkelainsiiiidiinto I 9t37"
on tarkoitus saada jakeluun hel-
rnikuun 1987 aikana. Eldketur-
vakeskus jakaa kirjaa cntiseen
tapaan tyoeldkelaitoksillc.

Lakikirjan kanssa rinnan tul-
laan julkaisemaan kirjarren Tvci-
cliikelait 1987. joka sisdlthl kes-
keisimmdn yksityiscn sektorin
ty6eliikelainshddhn ncin. Kirjasta
voi tilata maksutta Eldkcturva-
keskuksen postittanrosta.

Molemmat kirjat tullaan 1ul-
kaiscmitan mvos rttotsiksi.

Petri .ltitiskinen

Eliikeote uusiutuu
Tyontekijiit ja yrittdjdt saavat
uudenlaisen eldkeotteen ensi
vuonna. Uudella otteella pyri-
tddn selkcdsti ja yksi16llisesti ker-
tomaan kunkin henkilon eldke-
turva. Ote sisiiltiii mm. eldkkeen
suuruutta selvittdvdn tiivismuo
toisen laskelmaosan. Yksilolli-
syytta on parannettu mvcis siten.
ettd henk ilon tycielAkehistoria se-
litetddn nyt entista seikkaperdi-
semmilld oheisteksteillS. Otteen
saajalle kerrotaan lisiiksi, miksi
ote on annettu.

TEI-TY6SUHTEET

Juha. Jouni. Piiivi ja Anne olivat
r.riiclen 5.10. l96l svntyneiden
joukossa, joillc Eliiketurvakes-
kus ldhetti rekisteriotteen synty-
mdpriiviinsi kunniaksi. Kaikki-
aan 5. I 0. I 96 I syntyi 243 vauvaa.
25 vuotta mycilrcmnrin nAistd
219:n henkilotiedot lcivtvivlt
ETK:n rekisteristii.

Vain neljiilliitoista ei ollut mi-
tdAn tietoja ETK:n tyosuhdere-
kisterissii. Kuollut oli kaksi. yksi
sai Kansancl6kelaitokselta tyo-
kyvyttomyyscldkcttd. Tyottci-
myyspaiiviii oli 14 henkilollii.

Jatkuva TEL-tyosuhde oli ti9
nuorella. yksi teki toita sekii
TEL:n ettd YEL:n piirissd. Yrit-
tziiiii oli yhteensd nel.jd. Maata-
lousyrittdjien eldkelain mukai-
nen vakuutus oli kuudella.
TaEL+ilitys oli tehty yhdellc.
Muista ci olc turkempaa tietoa.

Tavoitteeksi on asetettu annet-
tavan informaation laadun pa-
rantaminen. Olemmeko on nistu-
neet siind, paljastuu vasta jonkin
ajan kuluttua. Ellei ylliityksiii sa-
tu, tammikuussa ldhtevdt en-
simmdiset uudet otteet.

Otetta annetaan entiseen ta-
paan tyosuhteen peattymisen
johdosta, henkilcin tullessa en-
simmdisen kerran tytieldkejiirjes-
telmdn piiriin sekii henkilciiden
toimittamien tiedustelukorttien
perusteella.

Honnu Rantberg

ELAXXEEN PERUSTEENA
otEvA Pux(A trxlxK

133.24
350,00

343,-
3{5,-

Y ksitvisellA sektorilla v'altaosa
oli aloittanut tycinteon alle lt{-
vuotiaana, 143 henkcii. 5tt oli tul-
lut cnsimmdiseen tyiisuhtceseen
Itt-23-vuotiaana ja vain kaksi
yli 2-3-vuotiaana.

-lo nuorena opitaan hyviit ta-
r ut. kutcn ornien rckistcritietojen
tarkistaminen ETK:n rckisteris-
tii. Eliike tuntuu nuoresta kau-
kaiselta asialta. vaikka ty<i jo
nuorenkin tuo ty6eliikcturvan
prrnrn.

mdn yleisen
neljdnnes-

ajan. TKP:n osakkai-
ovat nykyisin ETK, Eliike-

mpo, Ilmarinen, LEL Tycielii-
ekass:r, Maatalousyrittiijien elii-
elaitos. Mcrimieseldkekassa ja

i-Salama. Osakkaidensa
lisdksi TKP hoitaa erhitd

yoeldkelaitosten Liiton tehtd-

- TKP vietti merkkipdr-
lokakuussa.

Vakuutusyhtici Varma jiirjesti
mhiselle halukkaalle tyon-

ntajalle tdmdn tyontekrjoitii
eldkevakuutuksen

na 1926, Tdstd Eldke-Var-
ma lukee toimintansa alun. EV
victti kuusikymmen"uotispdi-
vddns:i iuhlakonsertilla Finlan-
dia-talossa 26. 10. Konscrtissa
esiintyi korkcatasoinen Ldnsi-
Helsingin rrusiikkiopiston ka-
mariorkesteri. EV:n juhlalahjoi-
tus Helsingin yliopiston matema-
tiikan laitoksen kir.jaston hyvdksi
julkistettiin.

Puunjalostajat
kiinnostuneita
varhaiseldkkeistii

Tyoeldkelaitosten. keskuslaitok-
sen ja keskusjdrjeston tiedottajat
pitiviit lokakuussa seminaaria
ajankohtaisista kysymyksistl ia
tutustuivat samalla Enso-Gut-
zeitin Kaukopdan tehtaisiin. jtri-
den toimintaa. puunjalostusteol-
lisuuderr yleisiii ndkymiii ja teh-
taiden sosiaaliturvaa ja eldkesdd-
tioA esittelivdt tyosuojelupddl-
likko Veikko Ruohio. henkilos-
tojohtqa -luhani Vdvrvnen, eld-
kesldticin hoitaja Marketta Ra-
hikainen ja johtava liiiikiiri Olli
Elo.

Huolellisista ja havainnollisis-
ta esityksistd kdvi rnm. ilmi, ettd
yksilollinen varhaiseldke kiinncx-
taa Kutsctin vdked huomattavas-
ti: tuki- ja liikuntaelinten sairau-
det ovat puunjalostusteollisuu-
dessakin suurin sairausryhmS. Jo
tdhdnastisetkin eldkemuodot
ovat purrcet. ja puun prosessia
hoitamassa on endd harvoja 60
vuotta teytteneita.

Kuvassa tyosuojelupiiiillikkd
Ruohio pienoismallin ddressti.

SAVON PUUTAVAB OY
OY TEHDAS AB
A. AHLSTRoU OY

ARVIO ELAXXEEN UAARXST'i:

TEILLE ON 1[H[N UENNESSX XARTTWUT EIAXETTT
P}iTTTYNEI STT TEL-SUHTE I STA

JATXUU

JOS TYONTEXONilE JATXUU XESXEYTTX,I?TX VANHUUS-
ELTXXEESEEN {65-WODEN TEYTTT.XISEEN} sMXXA,
TEILLE XARTTUU LISTA EIIXETT}i{7 I 03.I0.56 &&NEEN TEL-UOSUHTEENNE
XUUUUS IPALXASTA
YHTEENSA.

TAYDENTIXILIA EDELITOIEVAN IASXEMN VOI?TS SMDA XISITYKSEN TULEVAN
XUUXAUSIEINXXEENNE TASOSTA.

ELAXE OIISI SM TA5OA, JOS TYdNTEXONNE XES(EYTYISI TYOXYVYTTOMYYTEEN.

ETAXE?URVAXESXUS

Elilketurvakeskus liihetti ikfrtovereilleen
rekisteriotteen
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

Norja
Vakuutettujen sosiaali-
vakuutusmaksuja nostettu

Norjan parlan.rentti on hyvdksv-
nyt lain. jolla vakuutctur .joutu-
vat maksamaan vakuutusmaksua
mliis eliikkeen perusteena olevan
ansiotulon 1'littiiviiltii tulon osalta.
Laki tuli taarrnelrtir asti voirlr:urrr
vuoden 1986 alusta.

Vakuutetun sosiaalivakur.r-
tusmaksu on I .4 Vr palkasta l2-
kenuisccrt perusrnddrdn suurui-
scen ansiotuloon astija 0,7 (.i scrr
ylittdvtilta trsalta. Perusmririr:.in
md:ir:i t>n 2ttfi)O Norjan kruu-
rtua vuodcssa tclukokuusta l9tl6
lhhticn.

Vu()tccn 1986 saakka vakuu-
tetut maksc'rivat vakuutustltak-
sua vain eliikkeen pcrusteena
olcvasta tulosta. Sc nrdirAvtyy
edelleen sanralla tavalla kuin ai-
kaiscmnrinkin. Elhkettii laskct-
taessa kokonaran huontio()n ()tct-
tavicn ansiotulojcn vldra.ja orr
kalttlcksarr kcnaa pcnt\nlaara.
Scrr lisaksi ()tctaan ltutrrlritron
kolnrasosa X-..1u l2-kcrtlriscn pc-
rttsnt:.ian.irt r alillii oler asta ilrrsi.r-
tukn osasta.

Tvdnarrtajien vakuutusrnak-
supcrustcissa ci tehtv rnuutoksia.
Tvdnantajat ovat maksancct va-
kuutr.rsnraksuja koko palkka-
sr.lrlnrilsta -jo aikaiscntnti nki n.

Ruotsi
Yleisille vakuutuskassoille
uudet sosiaalivakuutus-
lautakunnat

Ruotsin hallitus on perustanut
yleisiin vakuutuskassoihirr vh-
tcensii lM sosiaalivakuutuslau-
takuntaa. Ndilld lautakunnilla
korvataan vuodcr.r 1987 alusta
rrykvisct cliike'naltuuskunrrat .ju
kunnalliset vakuutuslautakun-
nat. Sosiaalir,akuutuslautakur.r-
tien tehtavdt tulevat olenraan
sanrat kuin nykyistenkin lauta-
kunticn.

Rurltsin sosiaalil'akuutuksen
hallinto on sosiaalivakuutuslai-
toksella (riksl'drsdkringsverket).
Aluccllisella tasolla sosiaaliva-
kuutusta lroitavat vleisc-t vakuu-
tuskassat. joita on vhtccns:i 26.
Paikallistoinristoja on pcrustcttr-l

tarpeen mukaan.
Kussakin sosiaalivakuutuslau-

takunnassa on seitsenriin jasenta.
jorsta kolnre orr nraukardjicn ja
kolnre riksl6rsiikringsverketir.r
ninrittdnrid. Maun hallitus ninrit-
tAd lautakunnan puheenjohta-
lrrrr. Riksl't-rrstikringsverkctin ni-
nrittirndt jliscrrct ralitaau tro-
rrrarkkinajiirjcstdjcn chclok kais-
tu. Kaksi edttstuu pllkarrsau.lia ja
r ksi r ksrtr iscrr scktorirr triirrrrrrta-
jia. Lautakunnan jliseniksi kel-
paavat nryos henkiliit. jotka eivdt
ole Ruotsin kansalaisia. Lauta-
kuntaan valittal'icrr tulee olla pc-
rehtl-neitii on.rilrr uluccnsa elin-
olosulrteisiin-

Tanska
Osa-aikatytihtin yhdistetty
osaeleke vuden 1987 alusta

Tanskan parlanrcrrtti on hvr.Ik-
s\ n\ t hallitukscn lukiclttkrtuk:en
uudcsta osacliikkccstii. Laki tuli
voimaan krkakuussa l9ti6. Uusia
osacl:ikkeitri osa-aikan,dhcin vh-
clistettynii rvlrdvtii;in ntak-sa-
Irltan ensi vt.l()dcn illu:,tlt.

Scurilal,AssA on kuvatrs uucles-
ta cllikenruodosta.

Ulottuvuus

Osacldketta nraksctaan vuoden
l9tl7 alusta osa-aikatr,iihi)n 1'h-
clistettynd 60-66-r'uotiaalle pal-
karrsaajalle ja itsen:iiscllc vritti-
jiille. Osacliikc rtlcllvttaa. ettd
cdunsaaja asuu jit tvoskentelee
Tanskassa tai tanskalaisessa lai-
vilssa. Lisaksi vuudituan. etta
edunsaaja on nraksarrut vakuu-
tusnraksuja palkansaajicn lisd-
eliikc'jArjestelnrliin veihintiiAn I 0
vuodelta viirneisten 20 r,uoden
aikana ja on ollut viimeisten l2
kuukaudcn ajan palkunsaujarra
Tanskassa tai vrihintiian vhdek-
sdn kuukaudcn ajan palkansaa-jana tanskalaisessa laivassa.
Tvottcimr vsr akuutukscsta lnak-
scttavaa varhaiseliikcttii saavan
edurtsaajart klrls()lalu) ntvtjs tdr t-
tiivdn ndmd cdcllytykset.

Tytiaikaa or.r osae kikkecseen
vihennettdvd viihintii:in yhdek-
sAlld tunnilla viikossa tai vdhin-
tiidn neljdsosalla keskinr:iarAises-
te viikkot)'oajasta viinrcistcn vh-

deksiirr k uukauden ajalta. Jiiljcllc
jiirivzin keskinrddrAisen tydatan
tulec olla rdhintdan l5 .ya cnin-
triiin 30 tuntia viikossa. Osaeldk-
kcclle siirtvrnrscn jAlkeirrerr ryii-
aika on .iaksotettava sitcn. ettii
.jokaisecn nelj:innesvuoteen sisiil-
t1y ainakirr 20 tvopAirda.

Sosiaaliministerio phdttdA crik-
scen itscndisten vrittdjien osa-
eldk kccn saanrisen edellytvksisui.

Osaeldke

Osaeldklic.en suuruus miiiiraytl,l
sairausvakuutuksen phiviiralrarr
rnukaan. Vuosittaisen osacliik-
kcen nuirini orr l/-19 suit'uusva-
kuutukscrr p:iir,'Aral.ran ttil'desta
ntiir:istri j okniscIta t un niIta..jol la
keskimtiiiriiistA \,'iikoittaista tvi;
aikrur r Ihcnnctiirirr. Osrrelakki'cl-
lc siirtymistii edcltdvdstii t_,-da.jas-
ta ()tctaan huonrioon enintriiin -19
viikkotr,iiturrtia. Tavsi osacliikc
on l-5 turrtia viikossa tliiskcntc-
lcrlille 65(XX) Tanskan kruunua
vuodcssu. Osael:ike voi olla kor-
kcintaan 90(i osaeldkkeellc siir-
t1,-nristii ccleltiir.'iin ja elakkeellc
siirtvnriscn .jiilkcisen tyotul()n
cr()t ukscslu. Osacliik keerr rrriil.ini
alcncc 2 L/2 r,uoden kuluttLla
cliikkce rr ()ttanrisesta ttO ( l:iin
tdvclcstii nriiiiriistil ja c-dcllccn 2

" 
uodcrr kuluttua 70. i:iin tiil clcs-

tli nliiiirastii.
L liik kccn nra ksanti ncn I oF-te-

taan (r7 r uodcr.r iAssd. jolloin karr-
sancliikc.ja palkansaa jien lislic[i-
ke tulcvat rnaksuun.

lndeksitarkisnrs

El:ikkecn ntridrdd tarkistetaarl
kcrran vuodessa. huhtikuussa.

Rahoitus

Osaelaikkect rahoitetaan laltion
varoista.

Hallinto

Eliik kciclcn halli nnosta vastaavar
sanrat virarrorrraiset kuin kan-
sarrcliikc' jeirjestelmdssAkin. K un-
tien viranonraiset tekevdt eliikc-
p;iatiiksct. .liirjestehniin val\'()nta
on sosiaalir.ninisteriolll.

Alankomaat
Miesleskille perheeldke
Alankomaiden viintc cloku
ninritettv hallitus orr ilnroittan
hallitusohjelntassaan aik
antaa kansaneliikcliirl
miesleskille oikeuden pc
elaikkeexeen. T;illii hctkell:i per
cliikkeitA nraksetaan naisleski
.ja lapsillc-. Hallitukscn
sukupuolten tasa-arvo cdc
lcskcnelzikcoikcutta lltviis ntic
le.

Hlllitus likoo rnrirs siirtrili
siaaliturlan hallintoa n1'k1,ist
ertcrttrttdn trontekiliiitlcn j
ty'iirrantajan jiiricstdiIlc.

!so-Britannia
Elilketurvan uudistus
hyviiksytty

lsossa-Britanniassa ou lopullises-
ti hr r Aksr tt1 laki r lciscn cllikc-
turvalr uudistarniscsta. Lludistus
tulcc asteittairr voinruarr huhti-
kuusta l9lJtt lahticn.

[ ]trdessa .jliljcstclrrlissri perus-
ellke (kansancliikc) siiilvv nr kvr-
sclliian. Sitd r lrstoin ptrlkarrsairjat
kattavan ansito..llik kccrr ctuuksiir
alcnnetaan pitkiin siirtl.miikau-
dcn aikana rrr kviscstii )5 ( i :n ta-
r oitctasosta l() ' . :iin. \'ultion trrr-
siocllikettd korraavicrr t]tinanta-
jakohtaisten cl:ikcjiirjcstclnrien
pcrustanristu r ksinkertaistetaan.
Va ku r-rte-tuille an nctaar) nrahclol-
I isu Lrs henkiliikohtaisclla eldkkeel-
ld prjcstld itscllccrt ()nlu lur\i()-
elakcturvarrsa, joka voi k()rvata
\irlti()r) artsitrclLikkccn ju trtirran-
tajakohtaisen ansitrcliik kcen.

NaillA muutoksill:r Irallitus
pr rkii r altion cltikcrncrroicrr ru-
prstltnrisrr:n tulcr lristrrrtlcssir siir-
trinriilld vastuuta cliiketurvan
tr-lottilmiscsta tr iinanta jiIlc -ja va-
kr.rutetr.rille.

Oppositiossa olu a tl iir lenpuo
lue cln ilrnoittanut ktrnt()avansa
nlinrd eldkeuuclistuksct siina ta-
pauksessa. ette sc piiiisce valtaan
scuraavissa parlarrcnttivaaleissn.
Nc orr pidcttivil viinrcistii;in ke-
srikuussa l9litl.
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lisileldke'

yleinen eldkctuna
)stur.r kansaneliikc'jiirjes-

nriistli. .josta maksetaan tasa-
vunhuuscliikkcitii sckli

Iosickrn na isia ekikelisiii .ja ar, io-
olisolisiri. .ju kulttlcstlr urtsio-
nrsteisia cliikkeitii ntrksar astir

siicliikcjiir.jestelmdstd. Viimeksi
rrituista toine n kattua Qucbc-

n pro!'lrlssln Ja tolncn ntuull

Kahta eldkettd saavat

Perhc-elii k keen I isdksi ty-ok 1,li"t-
t6nry'y'scliikcttd saavan henkilon
cldkkeiclcn _v-hteismdlrd saa nv-
kvisin olla enintddn lisiietikcliir-
jestelnriin korkeimman mahdol-
liserr vanhuusclAkkecn suurui-
nen.

Uusicn miidrdvsten nrukaan
edurtsaa jlrllc rnakselaart tlissii ta-
paukscssa nrolemnrista ckik keis-
ta ansioperusteiset osat tavsi-
nriinruiisinri .iu t:rsasuuruisista
osista suurempi.

K urt pcrlre-clAkkecrt saa jir
ta]'ttee 65 r"uotta ja saa onran
r,anhuuscliikkecn. hdnen pcrhe-
cliikkecnsii nriiiirzi n1 k1"isin ale-
nee.

Uusicn nrdiirdysten nrukaan
edunsaa.ja saa nrolenrnrista elak-
keistri tiivderr mddrrin. cnintddn
kuitenkin korkeimnran nrahdol-
liscrr r urrhuuscldkkccn suuruiscu
sunlntan.

Jos edunsaaja ottaa varhcnne-
tun vanhuuseldkkc-en cnncn 65
vuodcrt ikia. Irdnen ansiopcrus-
teinen pcrhc-eldkkeens:i nrakse-
taan tiivsinrddrdisend. uruttil
v'anhuusc16kettd alennctaan
normaalierr sdiinncisten nrukai-
ssti. Niiidcn ansitrpcrustcistcn
elak kcidcn lisiiksi eduns:ruja saa
tasasuuruisen osan pcrhc-cliik-
kcest:i (noin 95 Kanadan ctollaria
kuukaudessa vuonr.ra l9tl7).

Lapseneldke

Nykyisin puoliorvolle ja tIysor-
vollc nraksctaan saman suunrisct
eldk keet.

Uusicn miidrdysten mukaisesti
t5vsorpcl tulee saanraan kaksin-

kertaisen eldkkeen puoliorvon
elSkkeescen verrattuna.

Elikeoikeuden jako
avioerossa

Vuodesta 1977 lAhtien on aviolii-
ton aikana puolisoille karttunut
lisdeldkeoikeus ollut mahdollista
jakaa tasan puolisoiden kesken
avioeron vhtevdessS. Jako ei ole
()llut aut()nlaattista. railrr jorrr-
mart kunrrnirn puolisoista on pi-
tdnyt sitii p]"yda.

Uusicn miirirdysten mukaan
eldkcoikcudcn jako tulcc auto-
maattiseksi. Aviopuolisot roiv:rt
kuitenkin cnnakkcxopirnuksclla
sopia siitii. cttei eldkeoiker.rksia
mahdollisessa avioerossa tulla
jakarnaan. Sosiaaliministeritj voi
myos p:ilttdi, ettei jakoa te hdri,
jos siitii on vahinkoa molemmille
puolisoillc.

Eliikeoikeuclcn jako tehd:iAn
jomman kumnran puolison ha-
kemukscsta silloin. kun puolisot
ovat asuncel criltddn Viihintiiiirr
yhden vuodcn ilman nruclckrllista
avtoel()21.

Sanralla tavalla voidaan jakcl
hakemuksesta tehdd. kun avolii-
ton pziiittvnrisestd on kulunut
ldhintri;in vksi l'uosi.

sun puoliksi. Yrittajer maksavar
omaa elAketurvaansa varten pal-
kansaajan ja tycinantajan yhtei-
sen maksun suuruisen maksun.

Vakuutusnraksut kootaan si-
joitusrahastoon, josta varoja lai-
nataan provinsseille siind suh-
teessa kuin niistd kertyy maksuja.
Rahastoa kasvatetaan tulevai-
suudessa niin. ettd rahastossa tu-
lee olenraan kahden woden eld-
kemenoa vastaava summa ra-
haa. - Vuoden l9tl5 elSkemcnot
olivat l6 ()i siioitusrahaston !'a-
rojen kokonaismddrdstd.

Ranska
Smiaaliturvamaksuja
alennetaan nuoria
palkkaavilta

Ranskan hallitus on pAittdnyt
alentaa tyiinantajien sosiaalitur-
vamaksuja 25 % tycinantajalta.
joka palkkaa l6-25-r'uotiaiur
ammattikoulutusta vailla olevan
nuoren. tai 50 l.i jos tvcinantaja
palkkaa ammattikoulutuksensir
pddttdneen nuoren. tai 100 lui jos
tyonantaja ottaa koulutettavak-
seen tai oppisopin.russuhteesccn
nu()ren henkiltin.

Kauaclau sosiaalinrinistcri(r
()ttaa Kanadarr lisiicliikcjar-

stclntaiiin eraitl oleellisia ntuu-
ksia. Niiden on tarkoitus tulla
nraan vuoden l9t{7 alusta

tuebccin .jiirjcstclnriiiin tulluan
rultar irsti tckcnriiiiu santankal-
isiit nruutoksia. jottir .l:irjcstcl-

pvsr rsn iit tulcr uistrtrclcssa-
in piiiiosin sanranlaisina

ousrava elakeika

Ylcincn cliikeikii olt 65 \'u()ttil.
Vakuutctuillc annetaan nrahclol-
lisuus.jiiiidii alennetr.rlle clakkeel-
le 60 r uodcn iiistri tai lvkatii cllik-
kcclle siirnnristA aina 70 r'ut>
teen. Varhcrrnettur-ra cliikctt:i
alenlrctaan 0,5 ( r kuukaudcssa.ja
korotctaurt santoin 0.,5 (,'i kuu-
kauclcssa .jokaiselta kuukauclclta
65 ruodcn ikridn ndhdcn. Elek-
kcCrl ()ltillt)itlcll cllltell (r5 rttottlr
etlcllr tttil.i t\ onte( )lr l()pL'ttxlllistil
ainukirr suurimnralta osin.

Tyokyvyttomyyselake

Tviikr vvtti)m1 l,scliikc n.ruoclos-
tuu tasastturuisc-sta cllikkccn
osasta ia ansioperusteiscsla osas-
tit. Artsiopcrusteincn osu .jlili rrr'-
kviscllccrr. tnulta tasas[runrist:r
osua nostctaan 9l Kanaclan dol-
larista kuukaudcssa 243 Kana-
clan clollariirr kuukaudcssa (r'r.ro-
dcn l9tt7 tasossa). Qucbccirr lis:i-
cllkr'iiir jcstelrndssd tr iikr rr tto-
mvvscliik keen tasasuuruinerr osa
on.jo enrrcstiin ollut trillii tasolla.
K()r()tus ttrlee koskcrttaart rn\os
ntrksusstr olevia eliikkcita.

'I'r dkr r.vttomr,vseliik kccn saa-
nriscrr ctlcllvtr ksra vakurrtusrgan
osirltlr hclpotctaan sitcrr. ctti

lak kcen saaclakseen vak uutctLln
,n pitiinvt r-naksaa vakuutus-

ksut viilrintddn kahdclta vur>
viinreisistl kolrrrcsta vuo-
cnncn tvokvwtt(intvvtta

Eldkeoikeuden jako
avioliitossa

Kokonaan ur.lttil on siieinnos.
jonka nrukaan avioliitossa olcv'at
voil'at 60 \'Llotta tavtcttvtitin ja-
kaa kcskcniiAn avioliiton aikana
karttuncct eldkeoikeudct. .lako
edelll ttaa. cttli iompi kunrpi putr
lisoista siui hakee ja nrolcntntat
hlrkcvat rarltertncttua tui rror-
maalia vanhuuselAkettii.

Tiistai jaosta r.'oidaan luopua
ninrenornaisella cnnakkosopi-
mukse lla.

Lisdeldkkeiden rahoitus

Lisiicliikcjiir.jcstelrndn rahoituk-
sen vannistamiseksi vakuutus-
nraksuja tullaan nostamaan as-
teittain seuraavierr 25 vuocicn ku-
luessa.

Vakuutusnraksua (-1,8 (i va-
kuutusmaksun perustcena ()lc-
rasta trtklsta) nostctaan \ r,l()sil-
tain 0.2 prosenttiyksikkoi vut>
teen l99l saakka .ja sen jiilkeen
0. l5 prosenttivksikkoii vuodessa
siten. ctt:i nraksu on vuodcsta
201 I liihtien 7.6c'1 .- Palkansaa-
ja ja tydnantaja rnaksavat mak-

]OUKO ]ANHUNEN,
FM

Ekik ct ur,"a keskuksen
t u I k i n u.to.tu.t t on e ri t.vi :; t u t k i.ju

v:ihintddn viideltii vuoclelta
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viimeisistd l0 vuodesta ennen
tyokyvvttcinryvttd. Nvkyisissd
sdiinnciksissd vakuutusmaksut
vaaditaan cri pituiselta jaksolta
riippuen siiti. kuinka monelta
vuodeltu vukuutcttu ikiiusii pc-
rustcelltr olisi voinut nraksua va-
kuutusnr:rksuja. Yleincn sdlinto
on. ettli vuktrutusnraksut ()n pi-
tdnyt uraksaa vdhintiiiin kolnras-
osalta siiti a jasta. jolta s.'or.r ollut
rnahclollista.

Leskeneldke

Leski ci tulc rnenettdnr:iiin elA-
kettadn nrcrrncssAdn uutecrr uvio-
liittoon. .lo eltikkeensA mcnctte-
neet 'v'oivilt anoa elzikkcen nrak-
sun akrittanrista uudcllccn.



TILASTCTIETC]A TYCELAKKEE N-
SAA]ISTA 30 6 1986
Taulukoiden lurut ovat viihimmdisturvan mukaisia.

30.6. 1986 oli maksussa kaikkiaan 761000 tydehkette. Muutos edellisestd vuodesta on 44000 kappaletta eli 6,1
prosenttia.
Ndistd oli vanhuuseldkkeitli 382000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+19000), tyokyvyudmyyseldkkeitii 176000 kappaletta (+7m), tyottomyysellkkeitii 59000 kappaletta
(+11000) ja perhe-eliikkeita 138000 kappaletta (+7000). Vuoden alussa voimaan tulleet lait: varhennetut van-
huuseliikkeet 2 700 kappaletta ja yksilolliset varhaiseldkkeet 2 800 kappaletta.
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli l23l mk/kk, varhennettujen vanhuuselAkkeiden 1429 mk/kk, tyok)'vytt6-
myryselakkeiden l62l mk/kk, yksilollisten varhaiseliikkeiden 2351 mk,/kk, tycittomyyseliikkeiden 1847 mk/kk
ja perhe-elAkkeiden 955 mk/kk.

VAN H UUSELAKKEET (ei sisol lo vorhennettuio vonhuuselokkeito)
Voimassa olevat 30.6. 1986

Eldkkeensaajia Keskimii6rdinen peruseldke mk,/kk
Elikkeen myontAj;i Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset YhteensA

TEL-eliikelaitokset 68290 n46r9 182 909 2 6-.11 | 127 l 688

Y EL-eldkelaitokset 1526t t2299 21 560 2322 I 537 t972
MYEL-eldkelaitos 50661 73403 124070 757 356 520

LEL-eldkelaitos 34264 13496 47760 t 077 445 898

Kaikki tyoetdkelaitokset 168482 2t3817 382299 I 724 843 r2lt

Alkaneet eliikkeet l. l.-10. 6. 1986

Kaikki tvoelAkelaitoksct 8 079 l0 186 Itt 265 r9r0 90tt I35r

VARH EN NETUT VAN HUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1986

Eliikkeensaaiia Keskirnddrdinen perusel6ke mk,/kk
Ekikkeen myontdjd Miehet Naiset YhtccnsA Miehct Naiset Yhteensd

TEL-cldkelaitokset 131 t 228 I 665 3195 997 l 731

YEL-eleikelaitokset l -r7 195 -1:t/- I 053 972 I 831

MYEL-eldkelaitos Itu 415 503 878 _305 405

LEL-eldkelaitos 5-1 106 r59 I .155 267 663

Kaikki tyoetAkelaitokset 1t5 t944 2659 3l2r 807 | 129

Alkaneet eleikkeet l. l.--10.6. 1986

Kaikki tyoeldkelaitokset T lri 2 015 I l-\J _1 ll0 780 I 392

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET (sisdltda tdydet ja osaerakkeet)
Voimassa otevat 30.6. 1986

ElAkkeensaa jia KeskimAArdinen peruseliike mk,zkk

Elhkkeen myontdji Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-cl;ikelaitokset 44433 47 280 91713 2854 I 424 2lL7
YEL-eldketaitokset 7 971 3 371 I I -15.1 2018 I 336 I 857

MYEL<ldkelaitos l7 35tt r8950 16 308 902 359 619

LEL-eliikelaitos 3l 357 5 392 36749 I 421 588 I 299

Kaikki tyoelakelaitokset l0l 125 74999 176124 2 013 l 091 l 621

Alkanect eldkkeet l. l.-30.6. 1986

4705 l0 593

(A

Kaikki tvoetakelaitokset 5 888 2-3I_l I 24t I 836



OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1986

ElAkkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mk,/kk
Eldkkeen myontdjii Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elAkelaitokset I 247 I 643 2 890 I 823 954 t 329
Y EL-eldkelaitokset I 145 401 I 546 I _i97 999 1294
MYEL-e16kelaitos 3 845 4 309 8 t54 630 2t{ I 445
LEL-eldkelaitos I 128 l-19 | 267 I lltt 4fi I 406
Kaikki tyoellkclaitokset 7 365 6492 13 857 I 026 499 179

Alkaneet eldkkeet l. l.-10. 6. l9tt6

Kaikki t-Y"oclAkelaitokset 187 150 6tt9 914l2-ll

YKSILOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1986

Eliikkeensaajia KeskimdArAinen perusel6ke mk./kk
Elrikkeen nry6ntrijri Miehct Naisc't YhteensA Miehet Naiset Yhteensd
l'EL-clakelaitoksct 677 994 I 671 2 816 2046 2763
Y EL-eldkelaitoksct 202 t51 159 2433 I _r02 I 939
MYEL-eLikelaitos 96 273 369 I 165 448 634
LEL-eldkelaitos t45 15 390 2152 1 316 2 589

Kaikki tloeliikclaitokset I 320 I 469 2189 3 l3,l I 64rt 235r

Alkaneet eliikkeet l. l.-30. 6. 1986

Kaikki tyoclakclaitokset I 280 I 406 2 6tr6 -j 166 I 65_3 2374

TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1986

Eldkkeensaaiia Keskim:idrlinen peruscldke mk,/kk
Eliikkcen m1'6ntiijd Miehct Naisct Yhteensi Miehet Naiset Yhteensd
l-EL-elAkelaitokset 15 45-5 24665 -10 Il0 I 060 I 6()l 216_l

Y E L-c'l:ik e'la i t ok set 755 tt60 r 615 I tr62 I 02n l418
MYEL-eldkelaitos 2282 27tO -+ 991 I _126 45.1 852

[-EL-e lrikelaitos tl -lul -l 6:l-1 II016 I 5_15 6-lt{ t2@
Klikki tydcliikclaitokset 26 t{75 I I rtTn 5rJ 7-51 2,103 I -t7tt I 847

Alkaneet elrikkcet l. l.-30. 6. 19t36

Kaikki n iieLikclaitokset 4248 5 189 9 6-17 2 5n4 I -162 I 901

PERHE-EtAKKEET
Voimassa ole"'at 30.6. l9ti6

[:[ik kccn nrr i)ntriiii

El:ikkciclcn
lukumS6rii

Keski-
mddrhinen
peruseldke

mk/kk Lesket

Eldkkeensaajia

Lapset YhteensA
TEL-e ldkelaitokset 64861 1344 60874 12762 7-1636

Y EL-eliikelaitoksct I I Ett-] I 162 II505 I 949 13454
MYEL-el:ikclaitos 28241 37tr 27 590 3 166 -30 756
LEL-eldkelaitos 33221 6l0 -3 l 701 5 lln 36819
Kai k ki tl,oeliikclaitoksct lStt2Ir,t 95-s 131670

Kaikki tyor'lekclaitokset 6 t29 104_1

22995 154665
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KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 30,6. 1986

Eldkkeidcn
Iukumdirii

Keski-
mddrdinen
peruseldke

mk./kkEldkkeen mycintdjA
TEL-e ldkelaitokset 382 939 I 7U7

Y EL-eldkelaitokset 5-t l0-3 I 748
MYE.L-eldkelaitos 194 4t39 526
LEL-eldkelaitos 130 -I I 976
Kaikki t),oelakelaitokset 760 t{,12 l l2l

Alkaneet clAkkect l.l.-10.6. 1986

Kaikki t1 dclakrlaitoksct 50 0,1-1 r 579

Perhe-eldkkeista 5024 oli lisictujen rnukaisra, kcskimdiirin I lt{8 mk,/kk.
Muista elSkkcistd 22327 sai lisAksi rekisteroitva lis,iieliikctti kcskimd:irin
I 451 rnk,zkk. N:inra olivar ctupaassa I I-L- iu YEL<,lIkkcitii.

MAKSETUT ELAKKEET I. I.-30. 6.1986, MILJ. MK
Vtihimmtiistutta

TEL-eldkclaitoksc-t ,1047.9

Y EL-elrikclaitokset 55_5.8

MYEL-cliikclaitos 612.7

[- EL-ekikclaitos 757.9

Karkki tr oclakclaitoksct 5914.3
llc k i t teroi t r I i.sti t utt'u 22t(.-.1

Y lrtccnsri 6 201.5

TILASTOTIETO]A TYOELAKKEE N_
SAA]ISTA 30 9 1986
l'aulukcliden luvut ovat viihinrmdisturlan nrukaisia.

-30.9. 1986 oli maksussa kaikkiaan 77-1 0(n tyoeldkettd. Muutosedellisestii vuodcsta on 47000 kappalctta eli 6.5
proscnttia.
Naistd oli r,'anhuuselhkkcita -187000 kappalctta (suluissa rruutos cclcllisen vuoclcn vastaavastil ajankohdasta)
(+180m). tyokyvyttonryyseldkkeitA 1760m kappalctta (+1000). tydttomr-)'sclakkeitd 61Ofi) kappaletta
(+ I I 000) ja perhe'eldkkeitii 140 000 kappalctta (+7 m0). Vuoden alusta voimaan tulleet lait: r'arhennetut van-
huuselzikkeet -1 700 kappaletta ja yksilcilliset varhaiselakkcet 5 300 kappalelta.
Vanhuuseliikkeiden keskimAlrd oli I 2-15 mk,zkk. varhcnnettujen vanhuuseldkkcidcn I 534 mk,/kk. tyctk!'\'ytto-
rnyyseldkkcidcn l6-17 mk/kk. r,ksilollistcn varhaiselAkkeiden 2-16l nrk,/kk. tyottonryyscldkkeidcn l8tt0 mk/kk
.ja perhe-eldkkeiden 958 mVkk.

VANHUUSELAKKEET (ei sisollo vorhennettuio vonhuuselokkeito)
Voinrassa olevat 10.9. 1986

Eliikkccnsaa jia Keskimdiiriiinen pcrusclAke mk,/kk
I:liikkcen nrviintii.ya Michct Naiset Yhtecnsii Miehct Naisct Yhtecnsii
-l [:L-cldkclaitokset 69 128 |16274 r 85 402 2 6+0 I I_10 I 691

Y EL-eldkelaitokset l5 445 12478 27 923 L119 I 5-17 I 970

MYEL-elikelaitos 51 155 71422 125577 16) 35tt s2l
LEL-eldkelaitos _34 4l 0 13655 48 065 I 086 446 90.1

Kaikki tyocliikclaitokset 170 f 3rJ 2t6829 -186967 I 73). 845 I lt5

Al kutrct't clrik kct't l. l.--10.9. I 9tl6

I 2 320 15 061 27 -ltt I
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VARHEN NETUT VAN HUUSELAKKEEI
Voimassa olcvat 30.9. l9tl6

Eldkkeensaajia Keskimiiiirdinen peruseldke mk,/kk
Eliikkccn mf iintdjii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elakelaitoksct 753 I 700 2453 _r6M r 081 I n56
Y EL-cliikclaitokset r7l 234 407 2813 951 I 771
MYEL-cliike kritos I It{ 5r3 6_11 rJ69 _106 4t2
LEL-eldkelaitos 15 128 203 l-155 258 663

Kaikki tv6elakelaitokset I ll9 2515 3 694 I 052 875 l_5,1,1

Alkanear alcikkeer l. l.-30.9. I 986

Kaikki t\ iiclaikclaitokset I t24 2 675 3 799 I (X6 84.1 I 495

TYO KYVYTTOMYYSE LAK KE ET ( sisriltriri tar rlcr jr osuctiik kccr )

Voimassa olevat 10.9. 1986
Eldkkeensaajia Keskimririreiinen peruseldke mk,/kk

Ellkkeen myontdlS Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elzikelaitokset 44773 47 816 92 589 2862 I 4-36 2t26
YEL-eldkelaitokset 8 026 -r -366 n392 2096 r 333 1 871
MYEL-cldkelaitos t7 114 18726 35900 909 JOI 624
LE L-etaKelaltos lr 180 5232 36412 I 439 6t5 I -r20
Kaikki tvoeldkelaitokset l0l 153 75t40 176293 2 031 I 107 I 637

Alkanear alcikkecr l. 1.-30.9. I 986

Kaikki tvciel:ikelaitokset 8 919 7 249 l6l6lJ 2l l3 r 255 I 839

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1986

Eldkkeensaajia Keskim;i:irAinerr peruseldkc mk,zk k
Elakkeen mycintAjA Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset YhteensA
TEL-elAkelaitokset I 26rJ | 594 2862 I 30.1 950 I -328
YEL-elhkelaitokset lll0 375 I 4tt5 r 396 r0l4 | 299
MYEL-el6kelaitos 3 6n7 4l0l 7 188 626 282 M5
LEL-eldkelaitos r ll7 r36 I 25-l I l2l 487 r 052
Kaikki tvoelakelaitokset 7 t82 6206 13388 | 029 502 785

A lkttttt,t,r t,lcik keet l. l.--10.9. I 986

Kaikki tvoekikelaitokset 564 520 I 0t(4 I l8l 642 922

YKSILOLL ISET VARHAISELAKKEEi
Voimassa olevat 30.9. 1986

ElAkkeensaajia Keskimdirdinen peruseldke mk,zkk
Eldkkeen myontAjd Miehet Naiset Yhteensd Nliehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkclaitokset I 405 | 917 3 322 3 798 204t 2784
YE lAkelaitokset
MYEL-cldkelaitos

_t_j9

209 571

273 6t2 2461 r30t I 947

I 234 455 662786

LEL-elzikelaitos 554 67 62t 2 13l0 I 382 2656
Kaikki tyoeldkelaitokset 2501 2834 5 341 3 186 I 631 2 -361

Alkaneer elrikkeet l. l.--10. 9. I 986

Kaikki tyrieldkelaitokset 2437 2121 5 158 3 217 | 644 2387
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TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1986

Eldkkeensaalia Kcskirniidr;iinen pcruseliike mk,/kk
ElAkkcen myontdjd Michet Naiset Yhteensd Miehet Naiset YhteensA
TEL-cldkclaitokset l6 -100 25719 42079 3tM I 62t 2 t95
YEL-el6kelaitokset 785 817 I 662 I 906 t 021 I 442

MYEL-el:ikelaitos 2291 2 8(X) 5 091 I 3-1(r 450 849

n 451 I6rJ0 I 2 l3_3 r 559 619 I 280

Kaikki tydcldkelaitoksct 27 829 33 136 60 965 2455 I 197 I 880

Alkancet L'ltikkect 1. l.-30.9. 1986

Kaikki tyoelakelaitokset 5 865 7 431 13 296 2746 I 432 2 0ll

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1986

Eldkkeen nryontdjii

Eldkkeide n
lukunrdArd

K"-ski-
miArziinen
perusellke

mk,zkk Leskct

Eliikkecnsaajia

Lapset Yhteensd
TEL-e[5ke laitokset 65 6_34 r ll9 6l 651 t2127 11 378
YEL-eldkelaitokset r2089 I 165 |l72t I 917 l_j 63tt

MY [--L-elakelaitos 28 657 -37tt 28015 I 093 .r I l0n
LEL-eldkclaitos 3_-r 45_l 6t) -11 940 5 0t3 -16 97-1

Kaikki t),oelakclaitokset l_39 8-l-l 958 r33 327 22170 156097

Alkunct'r cltikkcL't l. I .--10.9. I 986

Kaikki tyiieliikclaitokset 9011 I 069

KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 30.9.1986

Ellkkeen mycintdjd

MAKSETUT ELAKKEET
t. I.-30.9.1986, M|LJ. MK

Eliikkeiden
lukum:idrzi

Keski-
mddrdinen
peruselhke

mk/kk
TEL-elakelaitokset

l/cihitnndistwt'a

-.19t479 I ti02 TEl-eldkelaitokset 6169.-l
54 085 I75t YEl-eldkelaitokset t143.7

t96@2 528 MYEl-et6kelaitos 927.6

130 8ft7 994 LEL-e l:ikelaitos I 148.5

773093 r 338 Kaikkityoelakelaitok*-t 9089.2
nrUtrr,'0ity tita
Yhteensii 9 434,6

YEL-eldkelaitokset
MYEL-eldkelaitos
LEL-eldkelaitos
Kaikki ty6elekelaitokset

Alkaneet elrikkcct 1. 1.-30.9. 1986

Kaikki tyoelakelaitokset 74873 I 621

Pcrhe-eldkkeistli 5 123 oli lisiietujen mukaisia, keskimddrin I 180 mk,zkk.
Muista eldkkeis6 23092 sai lisZiksi rekisterciitya lisiieliikettA keskimddrin
I 431 mk,/kk. Niimd olivat etupaassd TEL- ja YEl-cliikkcitii.
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ERAITA TILASTOTIETO]A TYOELAKE-
LAITOSTEN TOIMINNASTA VUONNA 1985

A. ERAIA TILASTOTI ETOJA TyOTLATTLAITOSTEN TEL- JA LEL-TOIAAI N NASTA
VUONNA I9B5

r TEL-LEL-PilRt 3t .12.1985

IV TILIVUONNA TTNYONNTM TLA<TTTT
l. El?ikkeiden lukumddrd -17280

la. Vanhuuseldkkeet 14685
lb. Tyokyv_vttomyyseliikkect l0 353
lc. Tyottomyyseldkkeet 8 089
ld. Perhe-eliikkeet 4 153

l. ElAkelaitosten luku
2. Tvcinantajien luku
-1. Henkiloiden luku
4. Palkkasumma milj. mk,/v.

II MAKSUTUTO I9B5
l. Maksutulo milj. mk **)

la. PeruselAketurva
lb. Lisdeldketurva

III AAAKSETUT ELAKKEETIgB5
Maksetut el:ikkeet 1000 mk
la. Varrhuuseldkkeet
I b. Tyokyvyttomyyseldkkeet
lc. TyottonryyselSkkeet
ld. Perhe-eldkkeet
le. Rekisteroidyt lisiicldkkeet

2. Eliikkeet lfi)O mk/v.
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tydkyvyttomvyscldkkect
2c. Tydttomyyseldkkeet
2d. Perhe-elhkkeet
Haulausavustusten luk umd:iri
Hautausavustukset lfiX) mk

Elilkkeiden lukuma:iri
la. VanhuuselSkkeet
I b. Tycikyvyttcimyyscldkkeet
lc. Tydttdmy)iseldkkcet
1d. Perhe-el:ikkeet

Eldkekanta 1000 mk,/v.
2a. VanhuuselAkkeet
2b. Tycikyvyttcimyyseldkkeet
2c. Tyottonryyseldkkcet
2d. Perhe-el:ikkeet

VI VASTUUVELKA 3I .12.1985
[. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk

la. Peruseliiketun'a
lb. Lisdeldketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseliketurva
2b. Lisdeldketurva

l. Vastuuvajaus milj. mk ***)

83
253

163 251
14036

7 973.5
I 7 t9.9

253.6

I 67-1.-1
I 67-1.3

9220t

65.8
65.ti

ll 371.6
ll 109.2

262.4

Vokuutus-
.t'hti(it

7
n6ll8

910 185
63 918

5 83t3 902
2 520 859
I 64rJ 154

6-14 951
7046/.8
3-.10290

80 I 993
2n2 528
242745
2t0 t24

66 595

20t
2 I90

300 4l I
t46136
14 566
l0 138
4877 |

5 661 688
2 595 754
l65l l12

101 362
1 t3 459

250t0.7
23 621.5

I 38_3.2

t5 159.1
r4 007.6
I l5l .5

0.8

Eltikc-
sddtiiit

I -369 199
596945
395 780
I l8 484
197 t20
60670

6t28
2348
I 581
I 228

971

I 79 609
6E 376
5t 626
40874
tE 7-r2

25

538

54 n2
24M6
t2982
4 _303

12381

I 341 396
615216
391 633
r3473r
199815

7 672.8
7 672.8

Ekike-
kussat

t2
3 809

66496
4 830

559.0
550.2

13. tt

217 t24
136247
85 018

9 ti88
34 546
n425

l 653
708
529
254
t62

18 556
162t6
l3 908
5 159
3212

8

9l

12130
6722
3,103

122
I 9133

21464t
140 955
86472
12055
35 r58

2 460.-1
2l-11.1

t29.2

0.6
0.6

0. I

T.t'tieltike-
ku.ssu

150000*)
9 4t7

Yhteensri

103

n840281
3 713 359
2664321

902 688
I 157095

402812

59M6
22958
r6 650
11803
8 035

I t966f.2
420641
374964
292645
108 348

234
28r9

494 107
224939
t27 462
46 l0-l
95 60-3

tt 643 670
3822 t28
265583r

995720
I 169986

4t 740.5
40228.t

1512.4

t5 159.7
l4 008.2
It51.5

238.8

I -r55 056
459 308
535 375
l 39 365
220 58 I

427

l4 385
5217
4 187
2232
2749

116444
53 52t
66 685
36 488
t9149

I 26 854
47 035
366il
10140
32468

I 165945
470203
526614
147 512
22t 554

6596.1
6 596.7

4.

l.
VCI/\AASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 3I .]2. I9B5

)

237.9

+) LEl,:n olaisten t.rbntekijdiden aryictitu lukumtitirti tuodcn l9E5 lopussu.
++) Maksutuloon ci sistjll.t'oikaisenrpien wpaachtoisten ckikejtirjcstel.rjen varoista lakixititeistcn ckikkcidcn osalle suoritettuja siirtoja.

M.riiskiiiin ei nruksutuloon sisiill.t't.t'dttrin)'.t'skossojen keskuskassanTEL l2a $:n pcrusteclla vuotlelta 1984 suorittantoa vakuutus-
maksua 268.8 mitj. mk, joka vuonna 1985 h.t'virerriin t.t't)eldkelairoksille***) Sistiltciri lakisddtciski vastuuvajousto 1.8 milj. mk.
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B. ERAIA TI LASTOTI ETOJA TyOTLATTLAITOSTEN YE L- JA rIAYEL_TO IrtAI N NASTA
srrA KOKO LRTISAATTISESTA TOIAzIINNASTA VUONNA ]985

I PilRt 31.12.r985 l/akuutus-
1'htidt

Yritttijien eltikelakien mukainen tointinta
Elcike- Maatalous- Yhtccnsri
kassat yritrtijien

eltikelaitos

TEL, LEL.
YEL ja

ll,l|EL tot-
nrinta .t'ht.

l. Eliikelaitostenluku
2. Vakuutettujen luku
3. Tycitulot/palkat. milj. mk,/r'

II AAAKSUTULO I9B5
l. Maksutulo milj. mk

la. Peruseliketurva
lb- Lishelhketurva

1
r3l 607

6574

5
5229

275

I
2l _r 095

4864

l3
-r49 931
ll 713

104

103 914

694.6
688.5

6.1

24.6
24.6

229.5 *\
229.5

948.
942.t

6.

7
6
I

r 2 -320.1
l2 051 .8

268.5

III AAAKSETUT ELAKKEET I9B5
Maksetut eldkkeet 1000 mk
la. VanhuuselAkkeet
I b. Tybkyvyttomyyseldkkeet
lc. Tycittomyyselikkeet
ld. Perhe-eliikkeet
le. Rekisteroidyt lisdelZikkeet

958 015
555 5 14
234ffi2

t9824
t43029

5 066

34581
23721
6 567

662
3 529

102

I 102 215
679 721
270 149

38 833
I l2 857

656

2094831
I 258 956
5l I 318

59 _l l9
259 415

5 82.1

r0935 r t2
49123t5
3 175645

962001
I 416 510

40tt 6-36

IV TILIVUCNNA AAYONNEIYI ETAKKEET
l. Eliikkeidenlukumddrd

la. Vanhuuseldkkeet
57t0
2657
r 613

343
I 077

lll 139
54 086
35 597
6252

t5202

195
108
43
l5
29

4766
3 332

802
203
427

l8 ll8
l l05l
3 475

962
2630

t24066
73137
27 550
r0 200
t2 577

24023
l3 816
5 r5l
I 320
3136

23997 |
lt I 155
63949
16655
28206

8-3 469
36774
2l 801
l3 123| 771

I 436 569
55 I 796
418913
309 100
l-16 554

lb.
lc.

Tyokyrryttomyyseldkk
TyottomyyselAkkeet

cet

ld. Perhe-eliikkeet

2. Eliikkeet 1000 mk/v.
2a. Vanhuusel6kkeet
2b. Tycikyrryttomyysel5kkeet
2c. Tyottomyyseldkkeet
2d. Perhe-eldkkeet

l.
VOI/\AASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA 3I .12.1985

2.

Eliikkeiden lukumiiird
la. Vanhuuseldkkeet
I b. Tyokyryttcimyyselikkeet
lc. Tyottomyyseldkkeet
ld. Perhe-eldkkeet

Elikekanta 1000 mk,/r'.
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tycikyvyttomyyselhkkcet
2c. Tycittomyyseldkkeet
2d. Perhe-cldkkeet

49 45t
25922
r1003
l 301

lL225
962495
568 59-.1

227 041
21 005

145 854

tM8
852
299

39
258

35 234
24820
6 160

597
3 656

t90 t27
t2l 144
37 503

4305
27 175

I 114006
70 l 607
255 9 t0

4t 377
I 15 ll I

24t 026
147 9l 8
,18 805

5 645
3rJ 658

2|t735
l 29-s 020

4139 lll
62919

264 621

7,.15 133
372857
t76261
5l 748

134261

r0 755 400
5ll7l48
3 t44942
I 058 699
| 434601

VI VASTUUVELKA 3I . 12.I9B5
l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk

la. Peruseldketurva
lb. Lisdeldketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
2a. Peruseliketurva
2b. Lisdeldketurva

3. Vastuuvajaus milj. mk

231.6
205.9

25.7

9.2

11 a

77.8
I t0.5
284.8

25.1

25.2
r6.0
9.2

42 051.0
40 5t2.9

I 5ltr.l
15 184.9
t4024.2
I 160.7

238.8

16.0
16.0

9.2

*1 Ei sistill.r vottiort nruk:untuo osuuua elrikkci.ttti 959.-l ntilj. n*.
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nglish
ummary

averdge retirement dge
{allen in Finland due to

special pensrons avarlabie
55 to 64-year-old people

number ol people who re-
re in any given year will re-
ch an all-time high in 1986

ch
use

ds the early
earl

}y released some o{ the pres-
sure that had been buildinq
up. Now the srtuation seems to
be calming down.

Some data on the appli-
cants is avarlable in a survey
showing that the dverdge
Iength ol a man's working ca-
reer was over 30 years while
that ol a womdn was some-
what shorter, although quite a
Iew had been employed as
Iong as men.

The incidence oJ sickness
among those applying lor an
early disability pension di{{ers
considerably {rom that o1 pe-
ople applying lor an ordinary
disability pension. Only a
third ol the applicants who re,
ceived an advance decision
had drawn any sickness be-
nelit during the preceding
two years and then only lor a
month or two.

Women accounted ior 60
o/o ol the applicants, which is
more than their share o{ the to-
tal population in this age
group. Sixty to sixty-{our-year
old people apply Ior a
moreoften than 55 to l

pe
59-

September 1986. The same
figure Ior notional pensions
wds over 5,500. Three out ol
Iour applicants {or an employ,
ment pension were women.
More than 50 o/o o{ the appli-
cants turned 63 or 64 during
the year concerned.

A proposal has been made
to restrict the right ol insuran-
ce companies to own compa-
nies engaged in some other
type o{ business. In Iuture, in-
surance companres would
not be ollowed to hold more
than 2O o/o ol the capital or vo-
trng rights in another compd-
ny without special permission
Irom the Ministry ol Social AI-
Iairs and Health. This provisi-
on would also appiy to groups
of insurance companies, mea-
ning that any insurance com-
pany belonging to a group
would be allowed to own only
20 "/" oI the shares o{ another
company involved in some
other type ol business. How-
ever, the companies and
groups would be permitted to
keep all the shares they may
have at the time when the law
is enacted. The amendment is
supposed to come into iorce
ds soon as it is passed and
conlirmed.

Another proposal has been
made to include the early di-
sability pension and early old-
age pension in the Seamen's
Pensions Act. At the same ti
me, the general retirement
age {or seamen would be rai-
sed to 65, which is the current
age for oliicers. The law would
come into lorce in Ianuary
1987, althouqh the provision
conceming pensions age

ol new pensrons
disabilityy old-age

would be applied gradually
over d period ol 15 years.

The year 1987 marks the
2Sth anniversary ol the emp-
loyment pensions scheme
which includes a total o1 over
5,000 service outlets such as
pension ollices, banks and
post oflices. An inlormation
campaign will be launched in
various media to advertise the
service outlets. A common
symbol lor the entire system
will be introduced, the mes-
sage being that wherever you
see this symbol, you will get
expert advrce on employ-
ment pensions.

on and
nsion which were introdu-

this year
In 1970, Finns retired at an

laverage age ol 62. In I985,
the median age wds 59, in ot-
her words, 50 o/o were youn-
ger and 50 7" older than 59.

Until now the average age
has varied so that when the
number ol people who retire
increases, the average age
decreases and vice versa.

The number of people reti-
nng at 65 has dropped. In the
early 1970s, 70 to B0 o/o pe-
ople retired at 65 while the
corresponding {rgure {or
1985 was a little over 40 o/o.

In 1973, people in the age
group 55 to 64 received two
out ol live o{ the pensions ba-

on the recipient's own
ngs. Now therr proporti-

is three out oJ {ive.
As a result, the proportion ol

people ol the total popu
on has increased from 6.5
in 19BI to nearly 11 o/o in

986.
The introduciion ol the ear-
disability pension at the be-
nning oi I986 resulted in an

{lood oj applica-
Septem-By the end o{

a total o{ 14,000 people
received a lavourable

on their application.

NSION
year-

olds. About 70 o/o reveiced the
pension they applied lor.

So far it is not exactly
known how many ol those
who have received a iavou-
rable decision wiil actually re-
tire. The in{ormation available
at present would indicate that
some B0 to 90 o/o will do so.

Similarly, more applicati-
ons lor early old-age pension
have been filed than was lore-
seen at the time when the
laws were being passed.
Over 4,000 applications had
been submitted by the end oI

Y

The new pension has clear-

tt



T1'delrike-lehden k i loitukset ovar
va paast i lo i na t tav i ssa. Lainat tac:; sa
on lchden nimi (_ja kiloittajan ninti)
mainittava.
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Tiill5 kortilla voitte ilmoittaa osoittecnne muutokscsta Eldkcturvakeskukselle. Kortilla voi myos
tilata Tyoeliike-lehden vuosikerran hintaan 50 mk.
Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan ty<ipaikalle.

E Oro,tt..n muutos E Uusi tilaus
Nimi

Toimipaikka

Lahiosoitc

Ptlstinurncro Post itoimipaikka

Merkitkiiii thhdn se vanha osoite. johon lehti on ennen tullut
Ninri

lirinripaikka

Ldhiosoitc

OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

VAN}IA
OSOITE

Ptlstir.t untcro Post itoimipaik ka
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